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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

TÜRK PETROL KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 22/1/2014 tarihli ve 28890 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Petrol

Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 14 üncü maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere

aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir. 

“(2) Milli güvenlik ve milli menfaatlerle ilgili olan kararlar hak sahibi şirkete memur

vasıtası ile tebliğ edilir. Bu şekilde tebliğ edilen kararların yürürlük tarihi, kararda aksine bir

hüküm bulunmadıkça tebligat tarihidir. Bu nitelikteki petrol hakkı ile ilgili kararlar hak sahibine

tahsis edilen alanda faaliyete başlanılmadan önce Resmî Gazete’de yayımlanır.” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin yedinci fıkrasına birinci cümle-

sinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

“Petrol hakkı sahibi şirketlerin müştereken sahip olduğu ruhsatlarda, hak sahiplerinin aralarında

yaptıkları anlaşmaya bağlı olarak Devlet hissesi, ortaklardan biri tarafından beyan edilebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin altıncı fıkrası yürürlükten kaldı-

rılmış, yedinci fıkrasında yer alan “itibaren altmış gün” ibaresi “yılsonuna kadar”, dokuzuncu

fıkrasında yer alan “düzenli olarak, her ayın on beşine kadar Genel Müdürlüğe” ibaresi “Genel

Müdürlüğün talebi halinde on beş gün içinde” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “ta-

raflarca” ibaresi “devir eden tarafından” olarak değiştirilmiştir. 
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer

alan “aslını veya noterce onaylanmış” ibaresi “aslına uygunluğunu beyan ederek bir” olarak,

“aslını ve” ibaresi  “ise” olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “açık

bir şekilde” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın birinci ve dördüncü cümlelerinde yer

alan “otuz” ibareleri “doksan” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür. 

—— • ——
Bahçeşehir Üniversitesinden:

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/11/2016 tarihli ve 29875 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bahçeşehir

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının

altıncı cümlesinde yer alan “yollarlarla” ibaresi “yollarla” olarak değiştirilmiş, sekizinci cüm-

lesinde yer alan “istenmez” ibaresi “istenir” olarak değiştirilmiş ve dokuzuncu cümlesi yürür-

lükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve  aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına  sahip

olması ve başvurduğu puan türünde ilgili enstitü yönetim kurulunca 55 puandan az olmamak

üzere belirlenecek ALES puanına sahip olmaları, enstitü yönetim kurullarınca programa özgü

belirlenecek diğer temel koşulları da sağlamaları gerekir. Ancak;

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, 

ALES şartı aranmaz.”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

22/1/2014 28890

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

22/9/2017 30188

Sayfa : 2                                 RESMÎ GAZETE                                 19 Eylül 2020 – Sayı : 31249



“(3) Birinci fıkranın (b) bendi 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.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi

ile üçüncü fıkrasının beşinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşu-

luyla en az sekiz ders, seminer ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisin-

den oluşur.”

“Öğrenci en geç kredili derslerini tamamlama azami süresinden itibaren tez ve seminer ders-

lerine kayıt yaptırmak zorundadır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini genel not ortala-

ması en az 3,00 olacak şekilde başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin

öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez

çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği

kesilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin beşinci

fıkrasının birinci cümlesi ile sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşünü ve teze ilişkin intihal yazılım prog-

ramı raporunu bir üst yazı ile enstitüye teslim eder.”

“Jüri üyeleri, akademik takvimde belirtilen tarih aralığında toplanarak öğrenciyi tez sınavına

alır.”

“(8) Tezi başarısız bulunarak reddedilen ve/veya azami süresini doldurup tez savunma-

sına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci  ve ikinci

cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Belirtilen süreler içerisinde kredili ders notları ortalamasının en az 3,00 olması, tez sınavında

başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağla-

mak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve iki kopya elektronik for-

munu, tez tutanak ve onay formlarını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili
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enstitüye teslim eder ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli

yüksek lisans diploması verilir. Enstitü Yönetim Kurulu öğrenci talebi halinde bu süreyi uza-

tabilir.” 

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldı-

rılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, Üniversitenin tezli yüksek lisans programı

için belirlenmiş olan asgari şartlarını yerine getirmek kaydıyla, programların ilan edilen kon-

tenjanları göz önünde bulundurularak, tezsiz yüksek lisans programının aynısı olan tezli yüksek

lisans programına geçiş yapabilirler.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın

puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi ve Senato

kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak; doktora/sanatta yeterlik/tıp-

ta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık

mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların de-

ğerlendirme işlemleri için;

1) 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. 

2) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık

alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir. 

3) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil

edilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tez danışmanı,  söz konusu teze ilişkin intihalle ilgili kontrolünü yapar ve intihal raporunu

alarak enstitüye ve jüri üyelerine gönderir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “dok-

tora/sanatta yeterlik diploması” ibaresi “sanatta yeterlik diploması” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “üç”

ibaresi “dört” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “mec-

buri” ibareleri “zorunlu” olarak değiştirilmiştir.
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MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Yarıyıl/yılsonu final, bütünleme, mazeret/telafi ve ek sınav sonunda ders başarı

notlarına itirazı olan öğrenci, dersin kodunun bağlı bulunduğu ilgili akademik birimin bölüm

veya program başkanlığına, notlar ilan edildikten sonra üç iş günü içerisinde yazılı olarak iti-

razda bulunur. Öğrencinin itirazı, dersin öğretim elemanı tarafından maddi hata açısından in-

celenir ve öğrenciye duyurulur. Bu değerlendirmenin sonucuna da öğrencinin itirazının devam

etmesi durumunda, bölüm veya program başkanlığınca, biri dersin öğretim elemanı olmak üze-

re, oluşturulan üç kişilik bir komisyon maddi bir hatanın olup olmadığı açısından itirazı tekrar

değerlendirir. Sonuç, yazılı olarak bölüm veya program başkanlığına rapor edilir. Bölüm veya

program başkanlığı, sonucu yazılı olarak kendi dekanlığına veya müdürlüğüne bildirir. Dekan-

lık/Müdürlük sonucu öğrenciye yazılı olarak duyurur ve başarı notunda bir değişiklik varsa,

sonuç Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına da bildirilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının ikinci ve üçüncü

cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Muaf tutulacak derslerin sayısı tezli programlarda en fazla dört, tezsiz programlarda ise en

fazla beş derstir. Muaf tutulan derslerin ulusal kredilerinin toplamı başvurulan programın top-

lam ulusal kredisinin en fazla  %50’si kadar olabilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Üniversite tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğ-

rencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları

durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek

süreler azami süreden sayılmaz.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin geçici birinci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Küresel salgın nedeniyle 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile 21 inci

maddenin dördüncü fıkrasında yer alan ALES puanına ilişkin şart 2/1/2021 tarihine kadar uy-

gulanmaz.”

MADDE 18 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/11/2016 29875

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

16/4/2018 30393
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Kadir Has Üniversitesinden:
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ 

İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Kadir Has 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: Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti veya Mütevelli Heyetinin

uygun gördüğü Kadir Has Üniversitesi yöneticisi veya görevlilerini,
f) İstekli: İhaleye teklif veren gerçek ya da tüzel kişiler ile ortak girişimleri,
g) Kiralama: Kadir Has Üniversitesinin, kira sözleşmesinin kiracı tarafını oluşturmasını,
ğ) Kiraya verme: Kadir Has 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: Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
i) Seyahat alımları: Kadir Has Üniversitesinin münhasıran eğitim öğretim faaliyetleriyle

ilişkisi olmak üzere yurt içi/yurt dışı seyahat için ulaşım, konaklama, temsil/ağırlama ve benzeri
işlemleri, 
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j) Sınırlı ayni hak tesisi: 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda
mülkiyet dışında kalan ayni hakların tesisini,

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

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

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

maddelerinde gösterilen işlemleri,
ö) Üniversite: Kadir Has 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.

(5) İhale/ön yeterlik dokümanı hazırlanmadan ilan yapılamaz.
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(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 değerlendirmesi 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, bütün istekliler için fırsat eşitliği
sağlayacak ve belli bir marka ve modeli işaret etmeyecek nitelikte olmalıdır.
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Alt yükleniciler
MADDE 14 – (1) İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale

aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme
imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini Üniversitenin onayına sunmaları istenebilir.
Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin 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 topla-
mının %10’undan fazla olamaz. Söz konusu limit Mütevelli Heyetinin, Üniversite lehine sonuç
üreteceğini gösterir gerekçeli kararı ile %15’e kadar arttırılabilir.

Açık ihale usulü
MADDE 16 – (1) Açık ihale usulü bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. 
Belli istekliler arasında ihale usulü
MADDE 17 – (1) Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik 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, so-
yadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan
Üniversitenin adı ve açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve
mühürlenir. Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale/ön ye-
terlik dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam
ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulun-
maması 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 gönderi-
lecek tekliflerin, ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen ihale saatine kadar ulaştırılması şarttır.
Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla
tespit edilir.

(3) Verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.
(4) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilir.
(5) Pazarlık ve doğrudan temin usulü ile yapılan alımlarda teklif mektubu ve ihaleye

katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler elektronik ortam kullanılmak suretiyle temin
edilebilir.

(6) Üniversite, Mütevelli Heyetinin kararıyla, belirli koşulları taşıyan isteklilerin sisteme
kabul edildiği ve elektronik olarak teklif verebildiği elektronik satın alma sistemleri oluştura-
bilir veya bu sistemlere katılabilir.

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

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

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

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

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

(3) Belgelerinin eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatının usulüne uygun
olmadığı, birinci ve ikinci fıkralara göre tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme
dışı bırakılmasına ilk oturumda öncelikle karar verilir. Ancak teklifin esasını etkilemeyecek
nitelikte bilgi ve/veya belge eksikliği bulunması halinde Üniversite tarafından belirlenen sürede
isteklilerden, bu eksik bilgi ve/veya belgelerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen
sürede bilgi ve/veya belgeleri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici
teminatları gelir kaydedilir.
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(4) Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu
ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine ge-
çilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kri-
terlerine ve tekliflerin ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı
incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

(5) İhale komisyonu, verilen teklifleri değerlendirdikten sonra diğer tekliflere veya Üni-
versitenin tespit ettiği tahmini bedele göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu tek-
lifleri reddetmeden önce belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu
tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. Bu değerlendirme sonucunda, açık-
lamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri 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. Mua-
yene ve kabul komisyonu ihale konusu mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihale dokü-
manında 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:
a) Kapalı teklif usulü ya da açık teklif usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkma-

ması.
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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
isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya
uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal
edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.
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(5) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; üç iş günü geçmedikçe
sözleşme imzalanamaz.

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

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

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

(2) İhaleyi alan isteklinin bu zorunluluğa uymaması halinde, protesto çekmeye ve 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.

(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
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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.

(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
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ise bu sürenin bitimini izleyen tarihten önce sözleşme imzalanamaz. İtirazdan sonra, ihale yet-
kilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerek-
tiği onaylanmadıkça Üniversite sözleşme imzalayamaz. İhale işlemlerine devam edilmesi ko-
nusunda gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce  itirazda
bulunan istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir.
Üniversite tarafından usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı
ve sözleşme hükümsüz sayılır. 

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

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

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

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle, 1/12/2010 tarihli ve 27772

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kadir Has Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği
yürürlükten kaldırılmıştır.

Çelişki halinde uygulanacak mevzuat
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yö-

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

Yürürlük
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Altınözü Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7285 

—— • —— 
Altınözü Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7286 

—— • —— 
Altınözü Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7287 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
TAŞIT MÜBADELE İLANI 

Adana İl Emniyet Müdürlüğünden: 
4645 sayılı Kanunun 4. Maddesine istinaden hazırlanan “Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait 

Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet 
Satışına Dair Yönetmelik” in 38. maddesi uyarınca HEK ve Ekonomik Ömrünü Doldurmuş 
Taşıtların, Müdürlüğümüzün ihtiyaçlarına uygun yeni araçlar ve malzemeler ile mübadelesi 
yapılacaktır. 

1 - İdarenin; 
a) Adı: Adana İl Emniyet Müdürlüğü 
b) Adresi: Döşeme Mahallesi 60074 Sokak No:7 Seyhan / ADANA 
c) Telefon ve faks numarası: Tel:0 322 435 53 87 - Faks: 0 322 435 23 00  
2 - Mübadele Karşılığında Verilecek Malın; 
a) Adı, niteliği, türü ve miktarı: Muhtelif Marka ve Modellerde 94 (doksandört) Adet Araç 
b) Mübadelesi Yapılacak Taşıtların Modeli, Markası, Motor Hacmi, Motor Gücü, Kilometresi, 

Hasar Durumu ve Tahmini Bedelleriyle İle İlgili Bilgiler; 
 

S.N. PLAKASI MODELİ MARKA TİP CİNS 
MOTOR 
HACMİ 

MOTOR 
GÜCÜ 

KM 
HASAR 

DURUMU 
% 

TAHMİNİ 
 BEDELİ(TL) 

1 01A0055 2000 VOLKSWAGEN PASSAT 1.8 OTOMOBİL 3199 92 KW 338.885 5% 38.333,33 ₺ 

2 01A0073 2006 FİAT ALBEA 1.3 MJT OTOMOBİL 1248 51 KW OKUNAMADI 4% 28.666,67 ₺ 

3 01A0089 2006 FİAT ALBEA 1.3 MJT OTOMOBİL 1248 51,4 KW 362.509 5% 28.222,22 ₺ 

4 01A0101 2017 BMW R 1200 GS MOTOSİKLET 1170 92 KW 43.910 30% 53.000,00 ₺ 

5 01A0103 2009 KANUNİ 
SEYHAN 150 C 

VAN18 
MOTOSİKLET 149 8,75 KW 35.000 2% 2.500,00 ₺ 

6 01A0110 2008 YAMAHA YBR250 MOTOSİKLET 249 14 KW OKUNAMADI 3% 4.333,33 ₺ 

7 01A0126 2006 FORD 
CONNECT 
TOURNEO 

KAMYONET 1753 55 KW 604.400 5% 30.888,89 ₺ 

8 01A0128 2014 YAMAHA YBR 125 ESD MOTOSİKLET 124 7,3 KW 32.180 3% 4.888,89 ₺ 

9 01A0130 2009 KANUNİ 
SEYHAN 150 C 

VAN18 
MOTOSİKLET 149 8,75 62.398 2% 2.555,56 ₺ 

10 01A0140 2007 HONDA SCOOTER MOTOSİKLET 153 11 KW 14.000 2% 3.944,44 ₺ 

11 01A0142 2009 KANUNİ 
SEYHAN 150 C 

VAN18 
MOTOSİKLET 149 8,75 KW 90.000 2% 2.777,78 ₺ 

12 01A0180 2006 FORD 
TRANSİT 

CONNECT 
K210S 

KAMYONET 1753 55 KW 330.000 4% 30.000,00 ₺ 

13 01A0188 2009 KANUNİ 
SEYHAN 150 C 

VAN18 
MOTOSİKLET 149 8,75 KW 27.500 3% 3.000,00 ₺ 

14 01A0199 2007 YAMAHA 
CYGNUS RS 

125 
MOTOSİKLET 125 6,11 KW 26.237 2% 4.722,22 ₺ 

15 01A0212 2008 FORD 
TRANSİT 

CONNECT 
K210S 

KAMYONET 1753 55 KW 584.850 5% 33.666,67 ₺ 

16 01A0215 2004 RENAULT MEGANE 1.6 OTOMOBİL 1598 83 KW 361.000 5% 32.666,67 ₺ 
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17 01A0252 2014 YAMAHA YBR 125 ESD MOTOSİKLET 124 7,3 KW 47.090 1% 6.111,11 ₺ 

18 01A0264 2011 KANUNİ 
VAN18 

SEYHAN 150C 
MOTOSİKLET 149,4 8,75 KW 33.000 2% 3.833,33 ₺ 

19 01A0289 2007 YAMAHA 
CYGNUS RS 

125 
MOTOSİKLET 125 6,11 KW 74.000 3% 3.777,78 ₺ 

20 01A0290 2008 RENAULT 
CLİO HB 

EXTREME 
OTOMOBİL 4 72 KW 449.614 4% 30.222,22 ₺ 

21 01A0295 2006 HYUNDAI 

ACCENT ERA 

1.5 CRDI VGT 
TEAM 

OTOMOBİL 1493 81 KW 285.000 5% 27.444,44 ₺ 

22 01A0297 2007 YAMAHA 
CYGNUS RS 

125 
MOTOSİKLET 125 6,11 KW 90.000 3% 3.833,33 ₺ 

23 01A0300 2007 SKODA 
OCTAVİA 

AMBİANTE 1.6 
OTOMOBİL 1595 75 KW 335.233 5% 37.722,22 ₺ 

24 01A0309 2009 FİAT 
LİNEA 1.4 16V 

TURBO DYN. 
OTOMOBİL 1368 88 KW 376.000 6% 31.111,11 ₺ 

25 01A0312 2011 FİAT 
LİNEA 1.6 

ACT.PLUS 
OTOMOBİL 1598 77 KW 483.997 5% 31.888,89 ₺ 

26 01A0313 2007 YAMAHA 
CYGNUS RS 

125 
MOTOSİKLET 125 6,11 KW 83.157 3% 3.888,89 ₺ 

27 01A0317 2014 YAMAHA YBR 125 ESD MOTOSİKLET 124 7,3 KW 38.028 1% 4.888,89 ₺ 

28 01A0327 2007 YAMAHA 
CYGNUS RS 

125 
MOTOSİKLET 125 6,11 KW 75.500 2% 3.811,11 ₺ 

29 01A0328 2006 HYUNDAI 

ACCENT ERA 

1.5 CRDI VGT 
TEAM 

OTOMOBİL 1493 81 KW 187.000 4% 30.444,44 ₺ 

30 01A0350 2007 YAMAHA 
CYGNUS RS 

125 
MOTOSİKLET 125 6,11 KW 78.999 2% 3.666,67 ₺ 

31 01A0361 2007 YAMAHA 
CYGNUS RS 

125 
MOTOSİKLET 125 6,11 KW 23.000 2% 3.833,33 ₺ 

32 01A0371 2009 HYUNDAI 

ACCENT ERA 

1.6 CVVT 
SELECT 

OTOMOBİL 1599 82,4 KW 437.000 5% 32.444,44 ₺ 

33 01A0376 2006 FORD 

CONNECT 

TOURNEO 

K210S 1.8 

KAMYONET 1753 55 KW OKUNAMADI 5% 32.111,11 ₺ 

34 01A0379 2007 FİAT 
DOBLO COMBİ 

CARGO 1.9 
OTOMOBİL 1910 77 KW 387.466 50% 28.555,56 ₺ 

35 01A0391 2007 FİAT 
DOBLO COMBİ 

CARGO 1.9 
OTOMOBİL 1910 77 KW 383.897 3% 29.888,89 ₺ 

36 01A0393 2014 YAMAHA YBR 125 ESD MOTOSİKLET 124 7,3 KW 45.789 1% 5.777,78 ₺ 

37 01A0408 2009 KANUNİ 
FREEDOM 200 

C VAN65 
MOTOSİKLET 193 9,75 KW ARIZALI 3% 3.444,44 ₺ 

38 01A0419 2009 KANUNİ 
FREEDOM 200 

C VAN65 
MOTOSİKLET 193 9,15 KW 62.000 5% 3.666,67 ₺ 
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39 01A0420 1995 LANDROVER 130-135 
KAMYONET-

KAPALI KASA 
3528 100 KW OKUNAMADI 3% 26.000,00 ₺ 

40 01A0424 2014 YAMAHA YBR 125 ESD MOTOSİKLET 124 7,3 KW 37.450 2% 5.833,33 ₺ 

41 01A0427 2014 YAMAHA YBR 125 ESD MOTOSİKLET 124 7,3 KW 36.576 1% 5.111,11 ₺ 

42 01A0441 2009 KANUNİ 
SEYHAN 150 C 

VAN18 
MOTOSİKLET 149 8,75 KW 13.991 3% 3.888,89 ₺ 

43 01A0451 2009 KANUNİ 
SEYHAN 150 C 

VAN18 
MOTOSİKLET 149,4 8,75 KW 36.990 3% 4.355,56 ₺ 

44 01A0463 2007 FİAT 
DOBLO COMBİ 

CARGO 1.9 
OTOMOBİL 1910 77 KW 381.300 3% 30.111,11 ₺ 

45 01A0465 2009 RENAULT 

MEGANE 1.6 

16 V 

AUTHENTIGUE 

OTOMOBİL 1598 82 KW 432.794 5% 34.333,33 ₺ 

46 01A0467 2009 RENAULT 

MEGANE 

SEDAN II 1.6 

AUTHENTIGUE 

OTOMOBİL 1598 82 KW 259.046 6% 34.111,11 ₺ 

47 01A0479 2012 KANUNİ SEYHAN 150 C MOTOSİKLET 149 8,6 KW 40.000 3% 4.722,22 ₺ 

48 01A0480 2009 RENAULT 

MEGANE 

SEDAN II 1.6 

AUTHENTIGUE 

OTOMOBİL 1598 82 KW 304.990 6% 34.222,22 ₺ 

49 01A0485 2011 KANUNİ 
VAN18 

SEYHAN 150C 
MOTOSİKLET 149 8,75 KW 28.000 3% 4.722,22 ₺ 

50 01A0487 2012 KANUNİ SEYHAN 150 C MOTOSİKLET 149 8,6 KW 42.500 2% 4.555,56 ₺ 

51 01A0493 2009 RENAULT 

MEGANE 1.6 

16 V 
AUTHENTIGUE 

OTOMOBİL 1598 82 KW 311.011 4% 34.777,78 ₺ 

52 01A0500 2012 BMW E8GS F 700 GS MOTOSİKLET 798 55 KW 107.000 4% 37.555,56 ₺ 

53 01A0506 2012 BMW E8GS F 700 GS MOTOSİKLET 798 55 KW 125.580 5% 36.555,56 ₺ 

54 01A0508 2012 BMW E8GS F 700 GS MOTOSİKLET 798 55 KW 79.214 5% 37.000,00 ₺ 

55 01A0509 2011 KANUNİ 
VAN18 

SEYHAN 150C 
MOTOSİKLET 149,4 8,75 KW 138.500 3% 4.055,56 ₺ 

56 01A0511 2011 KANUNİ 
VAN18 

SEYHAN 150C 
MOTOSİKLET 149,4 8,75 KW 78.200 2% 5.466,67 ₺ 

57 01A0518 2012 BMW E8GS F 700 GS MOTOSİKLET 798 55 KW 120.279 5% 37.111,11 ₺ 

58 01A0521 2012 BMW E8GS F 700 GS MOTOSİKLET 798 55 KW 106.764 6% 36.444,44 ₺ 

59 01A0546 2014 YAMAHA YBR 125 ESD MOTOSİKLET 124 7,3 KW 33.728 4% 5.388,89 ₺ 

60 01A0567 2014 YAMAHA YBR 125 ESD MOTOSİKLET 124 7,3 KW 43.513 1% 5.333,33 ₺ 

61 01A0579 2002 RENAULT 

MEGANE 

EXPRESSION 
1.6 

OTOMOBİL 1598 70 KW 359.527 5% 26.777,78 ₺ 

62 01A0590 2013 MOTORAN KN 150 ATV MOTOSİKLET 149 6 KW OKUNAMADI 2% 3.111,11 ₺ 

63 01A0602 2011 KANUNİ 
VAN18 

SEYHAN 150C 
MOTOSİKLET 149,4 8,75 KW 60.108 2% 3.700,00 ₺ 

64 01A0636 2009 KANUNİ 
SEYHAN 150 C 

VAN18 
MOTOSİKLET 149 8,75 KW 27.551 3% 3.500,00 ₺ 
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65 01A0647 2004 FORD 

CONNECT 
TOURNEO 

K210S 1.8 

KAMYONET 1753 55 KW 515.208 4% 30.555,56 ₺ 

66 01A0650 2004 FORD 

CONNECT 
TOURNEO 

K210S 1.8 

KAMYONET 1753 55 KW 489.022 4% 30.444,44 ₺ 

67 01A0698 2007 HYUNDAI 

ACCENT ERA 

1.5 CRDI VGT 
TEAM 

OTOMOBİL 1493 80,8 KW 372.200 5% 30.222,22 ₺ 

68 01A0709 2007 FİAT 
ALBEA SOLE 

1.3 MTJ 
OTOMOBİL 1248 51 KW ARIZALI 5% 29.222,22 ₺ 

69 01A0710 2007 FİAT 
ALBEA SOLE 

1.3 MTJ 
OTOMOBİL 1248 51 KW 272.794 5% 29.555,56 ₺ 

70 01A0716 2007 FİAT 
ALBEA SOLE 

1.3 MTJ 
OTOMOBİL 1248 51 KW 422.277 4% 29.222,22 ₺ 

71 01A0740 2007 KANUNİ 
SEYHAN VAN 

18 
MOTOSİKLET 149 8,75 KW 25.159 4% 3.388,89 ₺ 

72 01A0761 2007 FİAT 
ALBEA SOLE 

1.3 MTJ 
OTOMOBİL 1248 51 KW OKUNAMADI 5% 29.000,00 ₺ 

73 01A0763 2005 RENAULT 
CLİO SYMBOL 

1.4 
OTOMOBİL 1390 55 KW 485.000 6% 30.777,78 ₺ 

74 01A0782 2009 RENAULT 

MEGANE 

SEDAN II 1.6 
AUTHENTIGUE 

OTOMOBİL 1598 82 KW 290.155 4% 35.777,78 ₺ 

75 01A0784 2009 RENAULT 

MEGANE 

SEDAN II 1.6 

AUTHENTIGUE 

OTOMOBİL 1598 82 KW 394.448 6% 34.444,44 ₺ 

76 01A0785 2009 RENAULT 

MEGANE 

SEDAN II 1.6 

AUTHENTIGUE 

OTOMOBİL 1598 82 KW 537.544 5% 34.555,56 ₺ 

77 01A0790 2009 RENAULT 

MEGANE 
SEDAN 1.6 

EXP. 

OTOMOBİL 1598 82 KW 575.055 5% 34.333,33 ₺ 

78 01A0795 2009 RENAULT 
CLİO SYMBOL 

1.4 
OTOMOBİL 1390 72 KW 569.630 7% 31.666,67 ₺ 

79 01A0809 2010 BMW R 1200 RT MOTOSİKLET 1170 74 KW 308.600 3% 38.111,11 ₺ 

80 01A0811 2010 FORD 

TRANSİT 

CONNECT 
K210S 

KAMYONET #BAŞV! 55 KW 607.223 5% 36.222,22 ₺ 

81 01A0814 2010 FORD 

TRANSİT 

CONNECT 

K210S 

KAMYONET 1753 66 KW 723.996 4% 37.666,67 ₺ 

82 01A0818 2009 HONDA CBF 600 S MOTOSİKLET 599 57 KW 128.769 2% 18.222,22 ₺ 

83 01A0821 2011 KANUNİ 
VAN18 

SEYHAN 150C 
MOTOSİKLET 149 8,75 KW OKUNAMADI 2% 3.722,22 ₺ 
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84 01A0826 2011 BMW F 650 GS MOTOSİKLET 798 52 KW 114.807 3% 35.000,00 ₺ 

85 01A0829 2011 FİAT 

LINEA 1.4 

TURBO 120 HP 

ACTIVE PLUS 

OTOMOBİL 1368 88 KW 312.930 5% 33.000,00 ₺ 

86 01A0903 2011 FORD 

TRANSİT 
CONNECT 

K210S 

KAMYONET 1753 55 KW OKUNAMADI 6% 36.888,89 ₺ 

87 01A0937 2011 BMW F 650 GS MOTOSİKLET 798 52 KW 12.000 3% 34.222,22 ₺ 

88 01A0956 2012 FORD 
TRANSİT GP-

370 L 
MİNİBÜS 2198 114 KW 303.970 7% 43.777,78 ₺ 

89 01A1044 1999 
MERCEDES 

BENZ 
345 OTOBÜS 11967 186 KW 267.188 3% 47.111,11 ₺ 

90 01A1102 2013 HYUNDAI 
İ20 1.4 CVVT 

JUMP 
OTOMOBİL 1396 73,6 KW 184.956 6% 47.777,78 ₺ 

91 01A1148 2007 MITSUBISHI L200 4x4 
KAMYONET 

ÇİFT KABİNLİ 
2477 100 KW 291.000 6% 51.111,11 ₺ 

92 01A1167 2007 ISUZU Q BUS31 OTOBÜS 5193 139 KW OKUNAMADI 5% 52.888,89 ₺ 

93 01A1172 2012 SEÇSAN 
JUMBO 2 

DİNGİL 

YARI 

RÖMORK 
YOK YOK KM YOK 1% 39.888,89 ₺ 

94 01A1173 1982 STYER L TEKERLİ TRAKTÖR 2950 47 KW OKUNAMADI 5% 17.111,11 ₺ 

GENEL TOPLAM 2.121.166,67 ₺ 

 
3 - Mübadele Karşılığında Alınacak Malın; 
a) 16 (onaltı) Adet FİAT DOBLO COMBİ EASY 1.6 MULTİJET 105 HP KAMYONET 

(Teknik Şartnameye Uygun) 
b) İhalede sürülecek; 
Pey Miktarı: 1 (Bir) adet OLİVETTİ D COPIA 4004 MF Fotokopi Makinesi Main Kit. 
c) Durumu ve özellikleri: Kullanılmamış olacak, araçların bütün parçaları eksiksiz, 

kullanılmamış, arızasız, hasarsız ve orijinal, OLİVETTİ D COPIA 4004 MF Fotokopi Makinesi 
Main Kit’ler eksiksiz, kullanılmamış, hasarsız ve orijinal ambalajlarında olacaktır. 

4 - İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Teslim Etme yeri:  
a) Alınacak olan sıfır kilometre araçlar, Yeşiloba Mahallesi 46046 Sokak No: 4 (Oto 

Center Arkası) Seyhan / ADANA adresinde bulunan Adana Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet 
Binası – Destek Hizmetler Şube Müdürlüğüne, 

b) OLİVETTİ D COPIA 4004 MF Fotokopi Makinesi Main Kit’leri, orijinal ambalajında, 
Yeşiloba Mahallesi 46046 Sokak No: 4 (Oto Center Arkası) Seyhan / ADANA adresinde bulunan 
Adana Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası – Destek Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne ait depoya, 
Tek seferde eksiksiz olarak teslim edilecek olup, Teknik Şartnameler, Mal Alımları Denetim, 
Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğe göre yapılacak muayene sonucunda malın 
uygun bulunması halinde bu durumun yükleniciye tebligatını müteakip 15 (onbeş) gün içinde 
verilecek mal idareden teslim alınacaktır.  

5 - İdare Tarafından Verilecek Malın/Malların Teslim Alma yeri: Yeşiloba Mahallesi 
46046 Sokak No: 4 (Oto Center Arkası) Seyhan / ADANA adresinde bulunan Adana Emniyet 
Müdürlüğü Ek Hizmet Binası – Destek Hizmetler Şube Müdürlüğü 
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6 - Mübadelenin; 
a) Yapılacağı yer: Adana Emniyet Müdürlüğü 2. Kat Toplantı Salonunda Döşeme 

Mahallesi 60074 sokak No: 7 Seyhan/ADANA 
b) Tarihi ve saati: 01.10.2020 Perşembe günü saat:14:30 
7 -Verilecek Malın/Malların Tahmini Bedeli: 2.121.166,67 TL. (ikimilyonyüzyirmi 

birbinyüzaltmışaltı Türk Lirası altmışyedi Kuruş ) 
8- İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Tahmini Bedeli: 2.240.000,00 TL. 

(ikimilyonikiyüzkırkbin Türk Lirası ) 
9 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler: 
Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin; 
a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
b) Verilecek mala ait tahmin edilen bedelin % 3’ünden (67.200,00 TL)’ndan az olmamak 

üzere kendi belirleyecekleri tutarda standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici 
teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını 
gösteren makbuz, 

c) Tebligat adresini gösterir belge, 
ç) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletname 

örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri örneğini, 
sunulması zorunludur.  

10 –İhale, Mübadele dokümanında belirtilen şartları taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 
11 - Mübadele dokümanı Döşeme Mahallesi 60074 sokak No: 7 Seyhan / ADANA 

adresinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü – Destek Hizmetler Şube Müdürlüğünde görülebilir ve 
200.00 TL. (İkiyüz TL) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek 
olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur. 

12 - Teklifler, 01.10.2020 Perşembe günü saat:14:30’a kadar Döşeme Mahallesi 60074 
sokak No: 7 Seyhan / ADANA adresinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü – Destek Hizmetler 
Şube Müdürlüğüne verilecektir. 

13 - İhalenin yapılacağı yer: İhale, Döşeme Mahallesi 60074 sokak No: 7 Seyhan / 
ADANA adresinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü 2. Kat Toplantı Salonunda yapılacaktır. 

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

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

16 - Bu işin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklif verilmeyecektir. 
17 - Mübadele konusu verilecek mallar, ilan tarihinden itibaren teklif verme zamanına 

kadar hafta içi 08:00 ile 17:00 saatleri arasında, Yeşiloba Mahallesi 46046 Sokak No: 4 (Oto 
Center Arkası) Seyhan / ADANA adresinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası – 
Destek Hizmetler Şube Müdürlüğü deposunda görülebilir. 

18 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim 
günüdür. 

19 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
 7355/1-1 
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STREÇ FİLM SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1- Teşekkülümüze ait 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü (İyidere-Rize) 

ihtiyacı 50.000 Kg. Streç Film %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale 
Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2- Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/ 
RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 06.10.2020 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez.  

5- İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7- Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9- İhale kısmi teklife kapalıdır. 
10- Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.  

 7321/1-1 
—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

18.09.2020 tarihli ve 31248 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 6. 
Sıra numaralı Besni Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Kullanımı Bölümü Bilgi Yönetimi Programı 
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) özel şartları aşağıdaki gibi düzeltilmiştir. 

Besni Meslek 

Yüksekokulu 

Bilgisayar 

Kullanımı 
Bilgi Yönetimi 

Öğr. Gör. 

(Ders Verecek) 
6 1 

Besni Meslek 

Yüksekokulu 

Müdürlüğü 

İşletme Fakültesi mezunu olmak. 

İnternet Bilişim Teknolojileri Yönetimi 

alanında yüksek lisans yapmış 

olmak. 

Uzaktan Eğitim alanında çalışmalar 

yapmış olmak. 

 7424/1-1 
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İçişleri Bakanlığı YİKOB Dairesi Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7441/1-1 
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünden: 

 
 7451/1-1 
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünden: 

 
 7452/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7412/1/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7412/2/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7412/3/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7412/4/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7412/5/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7428/1/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7428/2/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7428/3/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7428/4/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7429/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: İlim ve Teknoloji Vakfı  

VAKFEDENLER: Cemal SÜLEYMAN, Abdulmutalip ARPA, Muhammed TEVFİK, 
Emad HASSAN. 

VAKFIN İKAMETGÂHI:  İSTANBUL 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 
NO’SU:  İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesinin 09/09/2020 tarihinde kesinleşen ve 
14/07/2020 tarihli E:2019/411, K:2020/208 sayılı kararı.  

VAKFIN AMACI:İlimle mücehhez teknolojik imkânları insanlık yararına kullanabilen 
milli ve manevi değerlerine bağlı insan yetiştirilmesine katkı yapmak ve senette belirtilen diğer 
amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 200.000-TL (İkiyüzbinTürkLirası) Nakit     

YÖNETİM KURULU: CEMAL SÜLEYMAN, MOHAMAD SAMY MOHAMAD 
HAMED ELKHATIB, YASSER MOHAMED ABDELTAWWAB ABDELHALIM, 
MOKHTAR MOHAMED MAHMOUD ELASHRY, MUHAMMED TEVFİK. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:                  

Vakfın her hangi bir sebeple sona erdirilmesi halinde arta kalan mal varlığı ve hakları, 
kurucular kurulunun kararı ile vakfın amaç ve hedeflerine en yakın bir başka kuruma devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 7392/1-1 

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

VAKFIN ADI : İktifa Vakfı. 

VAKFEDENLER : Abdellatif MEGAHED, Dursun Ali ŞAHİN. 

VAKFIN İKAMETGÂHI : İSTANBUL. 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 
NO’SU: Gaziosmanpaşa 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 06.03.2020 tarihli ve E:2018/608, 
K:2020/132 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI : Yoksulluğu engellemek, ihtiyaç sahiplerine özel olarak kadın ve 
çocuklara sağlık ve eğitim hizmetlerini sunmak, bilgili toplumu inşa etmek, özellikle kadın ve 
çocuklu ortamlarda eğitimi yaymak ve eğitim hizmetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak ve 
senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : 150.000 TL (Yüzellibin). 

YÖNETİM KURULU : Abdellatif MEGAHED, Dursun Ali ŞAHİN, Muhammed Said 
AMMAR, Ammar EŞŞEVADİ, Muhtar Al AŞRY. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Vakfın sona 
erdirilmesi halinde arta kalan mal varlığı ve hakları Kurucular Kurulunun kararı ile vakfın amaç 
ve hedeflerine en yakın bir başka kuruma devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 7393/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI:  ELELE Sağlık Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı  (ESEV) 
VAKFEDENLER: Mesut KURUOĞLU, Levent CAN, Yusuf Muhtar VİDİNLİ. 
VAKFIN İKAMETGÂHI:  İSTANBUL 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU:  İstanbul Anadolu 18. Asliye Hukuk Mahkemesinin 25/06/2020 tarihli ve E:2019/118, 
K:2020/108 sayılı kararı.  

VAKFIN AMACI: Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve ilkeleri uyarınca insan 
kaynağımızı bilgi üreten ve kullanan konumuna getirmek, yetenekli ve başarılı fakat maddi 
olanakları sınırlı olan çocuklar ve gençler başta olmak üzere, ülkemize ve insanlığa katkılar 
sağlayacak kişilikli, öncü gençleri ve onların yetişecekleri eğitim sistemini desteklemek ve senette 
belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : 150.000-TL (YüzellibinTürkLirası) Nakit 
YÖNETİM KURULU: - 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:                  
Vakfın o tarihteki mevcut varlığı aynı amaca yönelik diğer bir vakfa veya bir resmi 

kuruma veya Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne veya Mütevelli Heyetince belirlenen kurum veya 
kuruluşa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 7394/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI : Toro Hayvan Haklarını Koruma Vakfı. 
VAKFEDENLER : Yeşim AKSOY ERDİLEK, Ayşe Zeynep KOCABIYIK, Defne 

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

NO’SU: İstanbul 27. Asliye Hukuk Mahkemesinin 18.06.2020 tarihli ve E:2019/480, K:2020/118 
sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI : Ülkemizde ve dünyada hayvanların; varlıklarının ve sağlıklarının 
korunması, toplumun hayvanlara karşı davranışlarını değiştirmesi, hayvanlara karşı sevgi ve 
sempati uyandıracak davranışlara ilişkin kamuoyunun eğitimi ve bilgilendirilmesi, bu alanda milli 
politikaların oluşturulmasına yardımcı olmak ve bu esaslardan ödün verilmemesi için 
gerektiğinde hukuksal alanda da mücadele etmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : 100.000 TL (Yüzbin). 
YÖNETİM KURULU : Ayşe Zeynep KOCABIYIK, Defne KOCABIYIK NARTER, 

Yeşim AKSOY ERDİLEK. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Yönetim Kurulun uygun göreceği ve benzer amaca hizmet 
eden başka bir vakfa veya İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesine devredilir. 

 7356/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 
İCRA MÜDÜR VE İCRA MÜDÜR YARDIMCISI ALIM İLANI 

1- Bakanlığımızca, yazılı ve sözlü sınavlar ile 5-9 uncu dereceli kadrolara 1100 adet İcra 
Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı açıktan ve naklen alınacaktır. 

2- Yazılı sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 22 Kasım 
2020 Pazar günü aşağıda belirtilen sınav merkezlerinde yapılacaktır. 

010 Adana, 
062 Ankara, 
070 Antalya, 
160 Bursa,  
210 Diyarbakır, 
250 Erzurum, 
270 Gaziantep, 
341 İstanbul - 1 ( Kadıköy/Maltepe/Ataşehir), 
343 İstanbul - 2 (Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/Kâğıthane/Sarıyer), 
352 İzmir, 
380 Kayseri, 
420 Konya, 
440 Malatya, 
550 Samsun, 
610 Trabzon, 
650 Van,     
Sınav, saat 13:45’te başlayacak ve 105 dakika sürecektir. Adaylar, saat 13:30 dan sonra 

sınav binalarına alınmayacaklardır. 
3- Başvuranların icra müdür ve icra müdür yardımcısı olarak atanabilmeleri için İcra 

Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 3 üncü 
maddesinde belirtilen aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir: 

a) Türk vatandaşı olmak, 
b) Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını 

doldurmamış olmak, (Doğum tarihi: 01/01/1985 ve daha sonra olanlar) 
c) Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü 

veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak (lisans/ön lisans alan kodu 3209, 
1102, 9339 veya 6352 olanlar), öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak,   

d) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 
e) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak, 
f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

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

g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik 

çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa 
geçirilmiş olmak şartı aranır. 

4- Sınava başvurular 29 Eylül-6 Ekim 2020 tarihleri arasında, elektronik ortamda ÖSYM 
başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin 
https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) alınacaktır. Başvuru merkezleri listesi başvuru süresi 
içinde ÖSYM’nin internet adresinde sınava başvuru bilgileri içerisinde yer alacaktır. ÖSYM 
başvuru merkezleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alacaklardır.  
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Geç başvuru günü 15 Ekim 2020 dir. 
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı (*) bulunan adaylar; başvuru 

işlemlerini bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) yapabileceklerdir. 
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı bulunmayan adaylar başvuru 

işlemlerini bir başvuru merkezinden yapacaklardır. Posta yoluyla başvuru alınmayacaktır.   
Adayların eğitim bilgileri, Yükseköğretim Bilgi Sisteminden (YÖKSİS) alınarak başvuru 

ekranına yansıtılacaktır. YÖKSİS’te eğitim bilgisi bulunmayan (yurt dışı ve ÖSYM Aday 
İşlemleri Sisteminden yabancı uyruklu numarası edinen (0 ile başlayan Y.U. numarası) adaylar) 
adayların ise varsa ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki eğitim bilgileri başvuru ekranına 
yansıtılacaktır.  

YÖKSİS kaynaklı olmayan eğitim bilgisinde (yurt dışı ve ÖSYM Aday İşlemleri 
Sisteminden yabancı uyruklu numarası edinen (0 ile başlayan Y.U. numarası) adaylar), 
düzeltme/değişiklik bulunan adaylar başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır.   

*  Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinde çekilmiş ve 
ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır. 

ÖSYM tarafından yapılan; başvuruların alınması, sınavın uygulanması, güvenlik 
önlemleri, sınav ücretinin yatırılması, sonuçlara itiraz vb. sınav ile ilgili güncel gelişmeler, 
ÖSYM tarafından adaylara  ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacaktır.  

5- Başvurusunu bir başvuru merkezinden yapacak adaylar, ÖSYM’nin internet adresinden 
edinecekleri Aday Başvuru Formunu (Sınava başvuru tarihlerinde yayımlanacaktır.) doldurmuş 
olarak ÖSYM Başvuru Merkezlerine şahsen başvuracaklardır. Adayların başvurularını yaparken, 
doldurulmuş Aday Başvuru Formunu, nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi 
dolmamış pasaportlarının aslını yanlarında bulundurmaları zorunludur. Nüfus cüzdanı veya T.C. 
Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel 
Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan 
fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi”nin aslı geçerli kimlik 
belgesi olarak kabul edilecektir. 

YÖKSİS’te ve ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde eğitim bilgisi bulunmayan adayların 
mezuniyet belgelerinin onaylı örneğini yanlarında bulundurmaları ve bu belgenin onaylı bir 
örneğini başvuru merkezi görevlisine teslim etmeleri zorunludur. Başvuru ekranına yansıtılan 
YÖKSİS kaynaklı eğitim bilgileri, ÖSYM başvuru merkezlerinde değiştirilemez. YÖKSİS’teki 
eğitim bilgilerinde eksiklik/düzeltme olan adayların başvuru süresi içinde kendi üniversitelerine 
başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir. YÖKSİS kaynaklı olmayan 
eğitim bilgisinde (yurt dışı ve ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden yabancı uyruklu numarası 
edinen (0 ile başlayan Y.U. numarası) adaylar), düzeltme/değişiklik bulunanların eğitim bilgileri 
ÖSYM başvuru merkezlerince başvuruda değiştirilebilecek/düzeltilebilecektir. 

Başvuru merkezi görevlisi tarafından adayın Aday Başvuru Formundaki bilgileri ile 
birlikte web kamerayla alınacak, fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır (ÖSYM kayıtlarında 
geçerli bir fotoğrafı bulunan adayların fotoğraflarının çekilmesi sistem tarafından 
engellenmektedir.). Fotoğraf, adayın fiziksel olarak tanınmasını sağlayacak nitelikte olmalıdır. 
Başvuruda adayın, kimlik ve iletişim bilgileri ile birlikte mezuniyet, çalıştığı kurum, askerlik 
durumu vb. bilgileri de alınacaktır. Başvuru merkezi görevlisi adayın bilgilerini ve fotoğrafını 
elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı Aday Başvuru Kayıt Bilgileri formunu 
kontrol etmesi için adaya verecektir. Aday belgeyi kontrol edecek ve bilgiler doğru ise imzalayıp 
görevliye onaylaması için geri verecektir. Bu aşamadan sonra kişisel bilgilerin doğruluğundan 
aday sorumlu olacaktır. Belge üzerindeki onay kodu sisteme girildikten ve sınav ücreti 
yatırıldıktan sonra başvuru tamamlanacaktır. Onay kodu girilmeyen ve sınav ücreti yatırılmayan 
başvurular tamamlanmayacağı için geçersizdir ve sorumluluk adaya aittir. Adaylar başvuruda 
başvuru hizmeti ücreti ödeyeceklerdir.  
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ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak internet aracılığıyla 
başvuru yapan adayların başvurularının tamamlanması için başvuru ekranında “Başvuru İşlemi 
ÖSYM’ye Bildirilmiştir.” açıklamasını mutlaka görmeleri, sınav ücretini yatırmaları ve aday 
başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak, başvurunun diğer aşamalarında 
gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekmektedir.   

Başvuru bilgileri sisteme kaydedilen adaylar, sınav ücretini yatırarak başvurularını 
tamamlayacaklardır.  Sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri iptal 
edilecek ve bu adaylara Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.  

6- Engel/sağlık sorunu olan adaylar, bir üniversite veya devlet hastanesinden alacakları 
sağlık kurulu raporları ile belgelendirmek kaydıyla engel/sağlık durumlarına uygun olarak 
“Engelli Salonu”nda sınava alınacaklardır.  

7-  Adayların Aday Başvuru Formuna yazdıkları bilgilerin ve https://ais.osym.gov.tr 
internet adresinden girişini yaptıkları bilgilerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Bu bilgilerdeki 
eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının 
gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan 
elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.   

8- Adayların, sınava başvuru yapmadan önce başvuru koşullarını dikkatlice incelemeleri, 
tüm koşulları taşıdıkları takdirde sınav ücretini ödeyerek sınava başvuru yapmaları yararlarına 
olacaktır. Başvuru koşullarını taşımadığı halde sınava giren ve başarılı olan adayların atamaları 
yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. 

9- Başvurusunu yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, başvurusu geçersiz sayılan, 
sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı 
sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı 
işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler geri verilmeyecektir.  

10- Sınav ücretini yatırarak sınav başvurusunu tamamlayan adaylara ÖSYM tarafından, 
adayların hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava 
Giriş Belgesi düzenlenecektir.  

11- Sınavın organizasyonu ve sınavın uygulanması tamamen ÖSYM’nin sorumluluğunda 
gerçekleştirilecektir. Sınav görevlileri ÖSYM tarafından atanacaktır. 

12- Adaylar sınava, sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr 
internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecekleri Sınava Giriş 
Belgesi ve nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun 
aslı ile kabul edilecektir. Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış 
pasaport dışında, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 
verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı, imzalı-
mühürlü/barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi”nin aslı geçerli kimlik belgesi kabul 
edilecektir. Bunların dışındaki sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava 
giriş için geçerli belgeler olarak kabul edilmeyecektir. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı 
olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğrafı ve T.C. 
Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel 
bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (T.C. Kimlik Numarası elle veya daktilo ile 
sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş 
pasaportlar kabul edilmeyecektir. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı hâlde Sınav 
Koordinatörlerinin, ÖSYM Temsilcilerinin, bina veya salon görevlilerinin kararıyla herhangi bir 
salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz 
sayılacaktır. 
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13- ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine erişim için şifresini unutan adaylar, Sınav 
Koordinatörleri/yetkili Başvuru Merkezlerine nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya 
geçerlilik süresi dolmamış pasaportları ile şahsen başvurarak ücreti karşılığında yeni şifrelerini 
edinebileceklerdir (Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış 
pasaport dışında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik 
kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu 
“Geçici Kimlik Belgesi”nin aslı geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir.). Şifrenin edinilmesi ile 
ilgili ayrıntılı bilgi ÖSYM’nin internet sayfasında bulunmaktadır. 

14- Sınav için gerekli olan iki adet kurşunkalem, silgi, kalemtıraş, peçete her bir aday için 
ÖSYM tarafından temin edilecektir. Tüm adaylar, 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan “Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına 
İlişkin Yönetmelik” hükümlerine ve diğer ilgili mevzuata uymak zorundadır. Sınav bina/salonları 
ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Kamera kayıtları 
gerektiğinde kanıt olarak kullanılacaktır. 

15- Sınavda adaylara, 35 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 45 
sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Testler aşağıda belirtilen konular ile ilgili 
çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır: 

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi:  
a) Türkçe , (10) 
b) Matematik (10) 
c) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi , (5) 
d) Türk Kültür ve Medeniyetleri , (5) 
e) Temel Yurttaşlık Bilgisi , (5) 
Alan Bilgisi Testi:  
a) Türk Ticaret Kanununun başlangıç hükümleri, tacirleri düzenleyen birinci kitabın 

birinci kısmı, ticaret şirketlerinin genel hükümlerini düzenleyen ikinci kitabın birinci kısmı, 
kıymetli evrakı düzenleyen üçüncü kitabı ve deniz ticaretinde cebri icraya ilişkin özel hükümleri 
düzenleyen beşinci kitabın sekizinci kısmı , (8) 

b) İcra ve İflâs Kanunu, İcra ve İflâs Kanununun Tatbikatına Dair Nizamname, İcra ve 
İflâs Kanunu Yönetmeliği , (12) 

c) Harçlar Kanunu, Damga Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu , (9) 
d) Türk Borçlar Kanununun genel hükümlerini düzenleyen birinci kısmı , (8) 
e) Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle 

Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 
Dördüncü Kısmı, Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik. (8) 

Alan bilgisi testinde her alt konudan soru yer almayabilecektir. 
16- Sınavda uygulanacak sorularının telif hakları ÖSYM’ye aittir. Sorular, ÖSYM 

Yönetim Kurulu tarafından yayımlanmasına karar verilenler hariç, hiçbir kişi veya kuruma 
verilmez. Sorular, basılı veya internet ortamında yayımlanamaz. ÖSYM’nin yazılı izni olmadan, 
hangi amaçla olursa olsun, tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının 
çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, kullanılması veya yayımlanması yasaktır. Aksi yönde 
fiillere karşı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince kanuni yollara başvurulacaktır. 
Sınava giren adaylar, bu durumu kabul etmiş sayılırlar. 

17- Adaylar testteki soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına 
işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında 
değerlendirilecektir. 
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Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate 
alınmayacaktır.  

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen 
sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması 
suretiyle puanlama yapılacaktır. 

Yazılı sınavda genel yetenek ve genel kültür soruları yirmi (20), alan bilgisi soruları 
seksen (80) puan ağırlığına sahip olacak şekilde değerlendirilir. Bu değerlendirme yapılırken 
genel yetenek ve genel kültür konuları ile alan bilgisi konuları kendi aralarında eşit olarak 
puanlandırılacaktır. 

Buna göre; 
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi’nde bulunan 5 konu (Türkçe, Matematik, Atatürk 

İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Kültür ve Medeniyetleri, Temel Yurttaşlık Bilgisi) ile Alan Bilgisi 
Testi’nde bulunan 5 konu (a) Türk Ticaret Kanununun başlangıç hükümleri, tacirleri düzenleyen 
birinci kitabın birinci kısmı, ticaret şirketlerinin genel hükümlerini düzenleyen ikinci kitabın 
birinci kısmı, kıymetli evrakı düzenleyen üçüncü kitabı ve deniz ticaretinde cebri icraya ilişkin 
özel hükümleri düzenleyen beşinci kitabın sekizinci kısmı, b) İcra ve İflâs Kanunu, İcra ve İflâs 
Kanununun Tatbikatına Dair Nizamname, İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği, c) Harçlar Kanunu, 
Damga Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu, d) Türk Borçlar Kanununun genel 
hükümlerini düzenleyen birinci kısmı, e) Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Bölge Adliye ve Adli 
Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin 
Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin Dördüncü Kısmı, Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun 
Uygulanmasına Dair Yönetmelik) ayrı birer alt test olarak değerlendirilecektir. Bu 10 alt test için 
adayların ham puanları ayrı ayrı hesaplanacaktır. Her bir alt test için sınava giren adayların ham 
puanları kullanılarak ortalama ve standart sapma değerleri bulunacaktır. Bulunan ortalama ve 
standart sapma değerleri kullanılarak her bir alt test için adayların ham puanları, ortalaması 50 ve 
standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.  

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi’nde bulunan 5 alt test için hesaplanan standart 
puanların her biri 0,2 ağırlıklandırma katsayısı ile çarpılarak toplanacak ve Genel Yetenek ve 
Genel Kültür Testi Ağırlıklı Puanı bulunacaktır.  

Alan Bilgisi Testi’nde bulunan 5 alt test için hesaplanan standart puanların her biri 0,2 
ağırlıklandırma katsayısı ile çarpılarak toplanacak ve Alan Bilgisi Testi Ağırlıklı Puanı 
bulunacaktır.  

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Ağırlıklı Puanı, en büyüğü 20, en küçüğü Genel 
Yetenek ve Genel Kültür Testi’nin bütününde hesaplanan en düşük ham puan değerinin 4/7 ile 
çarpılması sonucu bulunacak değer olacak şekilde puanlara dönüştürülecek ve bu puan Genel 
Yetenek ve Genel Kültür Testi Başarı puanı olarak adlandırılacaktır.  

Alan Bilgisi Testi Ağırlıklı Puanı, en büyüğü 80, en küçüğü Alan Bilgisi Testi’nin 
bütününde hesaplanan en düşük ham puan değerinin 16/9 ile çarpılması sonucu bulunacak değer 
olacak şekilde puanlara dönüştürülecek ve bu puan Alan Bilgisi Testi Başarı puanı olarak 
adlandırılacaktır. 

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Başarı Puanı ile Alan Bilgisi Testi Başarı Puanı’nın 
toplanması ile Genel Başarı Puanı hesaplanacaktır. 

70 ve üzeri puan alan aday sayısı, 1100 kişilik kadro sayısının bir katı fazlasına 
ulaşmadığı takdirde Genel Başarı Puanları; 

P k 10 x µ
σ
− = +  

 
 

P = Adayın Genel Başarı Puanı 
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χ = Adayın Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Alan Bilgisi Testine ait Başarı 
Puanlarının toplamı 

µ = Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Alan Bilgisi Testine ait Başarı Puanlarının 
toplamlarının ortalaması 

σ  = Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Alan Bilgisi Testine ait Başarı Puanlarının 
toplamlarının standart sapması 

formülü kullanılarak ortalaması k, standart sapması 10 olan standart puanlara 
dönüştürülür. Burada k, kadro sayısının en az bir katı fazlasına kadar adayın Genel Başarı 
Puanının 70 puan barajını geçmesini sağlayacak ve en yüksek Genel Başarı Puanı 100 olacak 
şekilde belirlenir.  

18-Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden Genel Başarı Puanı en az yetmiş puan almak 
kaydıyla en yüksek puan alandan başlamak üzere, sınav ilanında belirtilen kadro sayısının (1100) 
bir katı fazlası (2200) aday Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınava çağrılmaya hak 
kazanır. Yazılı sınavı kazanan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alanlar da (2200’üncü aday 
ile aynı puanı alan diğer adaylar) sözlü sınava çağrılacaktır. 

19- Sınav sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine 
ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin 
https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile 
öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. 
Adayın başarı sırası da sınav sonuç belgesinde yer alacaktır. 

Kontenjana giren adayların sınav sonuç bilgisinde “Sözlü sınava katılmaya hak 
kazandınız. Sözlü sınav tarihlerini Adalet Bakanlığı’nın internet sayfasından takip ediniz.”, 70 ve 
üzeri puan alan ancak kontenjana giremeyen adayların sınav sonuç bilgisinde “Kontenjan 
nedeniyle sözlü sınava katılmaya hak kazanamadınız.”, 70 puanın altında puan alan adayların 
sınav sonuç bilgisinde ise “Kazanamadınız.” ibaresi yer alacaktır.  

Sınav sonuçları açıklandıktan sonra mahkemelerce soru iptaline karar verildiğinde daha 
önce sıralamaya dâhil edilenlerin hakları saklı tutulacaktır.  

20- Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından 
elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten 
bir gün sonra başlamak üzere) ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından 
Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe 
örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar.  Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise, sınav 
tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde aynı şekilde yapılmalıdır (Yapılacak her türlü itiraz, 
adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük dava açma süresini durdurmaz.).  Bu adayların 
inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM'nin T.C. Halkbank Ankara Kurumsal Şubesi TR40 0001 
2009 4520 0044 0002 07 numaralı hesabına gerekli ücreti yatırdıklarını gösteren dekontunu 
dilekçelerine eklemeleri gerekir. Dilekçe, ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 
Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır. ÖSYM süresi içinde yapılan itirazları inceleyecek, 
sonuçlarını adaylara ve gerektiğinde ilgili kuruma 10 gün içerisinde posta ile bildirecektir. Süresi 
geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans 
numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış dilekçeler işleme alınmayacak ve 
cevaplandırılmayacaktır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. 
ÖSYM, uygun gördüğü takdirde aday dilekçelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet 
adresinden alabilecek ve/veya adayların vermiş olduğu dilekçeleri https://ais.osym.gov.tr internet 
adresinden cevaplayabilecektir. 
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21- 6114 sayılı Yasa gereğince sınavlarda kullanılan soru kitapçıkları sınav sonuçlarının 
ilanından 6 ay sonra, cevap kâğıtları ise 1 yıl sonra imha edilir. Soru kitapçıkları, cevap kâğıtları 
ve diğer sınav evrakının imajlarının güvenli bir elektronik ortama aynen aktarılması halinde bu 
süreler beklenmeksizin bunlar imha işlemine tabi tutulabilir. Bu suretle elektronik ortama 
aktarılan belgeler tüm iş ve işlemlerde geçerli olmak üzere sınav evrakının aslı hükmündedir. 

22- ÖSYM’de bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya sureti, yargı organlarının aksi 
kararları olmadıkça, aday dâhil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez ve verilmez. Ancak, 
“Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda 
adaylar, sınavda kullanmış oldukları kendi soru kitapçığı ve cevap kâğıdının görüntüsünü 
ÖSYM’de (Ankara’da), her oturum ayrı ayrı olmak üzere ücreti karşılığı, 6114 sayılı Kanun’un 7. 
maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen imha süresi sona ermeden inceleyebileceklerdir.  

23- Sınava girecek adaylar 29 Eylül-7 Ekim 2020 tarihleri arasında, ÖSYM’nin internet 
sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM 
adına 225,00 TL sınav ücreti yatıracaklardır. Adaylar, banka/ATM’den sınav ücreti ödemesi 
yapmamalıdır. Adaylar, sınava başvurularını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırmalıdır. Ödeme 
işlemlerinden kaynaklanabilecek hatalardan ÖSYM ve Adalet Bakanlığı sorumlu olmayacaktır. 

Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar 337,50 TL olan sınav ücretini aynı gün 
yatıracaklardır. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59’a 
kadar ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi 
kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. 

Sınav için başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sınav ücreti yatırılmalıdır. 
Başvuru bilgilerinin sisteme girişi yapıldığı halde sınav ücretini süresi içinde yatırmayan 
adayların başvuruları tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri 
silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için 
Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir.   

24- Yazılı sınav sonrasında sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların, sınav 
sonuçlarının ÖSYM ve Adalet Bakanlığı internet sitesinde ilanından itibaren 15 gün içerisinde 
aşağıdaki belgeleri Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığına getirmeleri veya masrafını 
ödemek şartıyla mahalli Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığıyla Acele Posta Servisi (APS) 
yoluyla göndermeleri gerekmektedir: 

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin ya da öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik 
belgesinin (ön lisans mezunu olup bu mezuniyetleri dışında lisans mezunu olanların da ayrıca bu 
mezuniyetlerine ilişkin öğrenim belgesinin) aslı, kurumca veya belgenin verildiği yer yüksek 
öğretim kurumunca onaylanmış örneği, 

b) İki adet biometrik fotoğraf, 
c) Mal bildirimi belgesi, 
d) Adalet Bakanlığı internet sayfasından (http://www.adalet.gov.tr) veya İcra İşleri 

Dairesi Başkanlığı internet sayfasından (http://www.iidb.adalet.gov.tr) temin edilecek olan ve 
ilgililer tarafından bilgisayar veya daktilo ile doldurularak imzalanan fotoğraflı “İcra Müdür ve 
İcra Müdür Yardımcılığı Sınavı Bilgi Formu” ile iki adet “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv 
Araştırması Formu”, 

e) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına 
dair yazılı beyan. 

25- Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı olan adayların atanmaları kur’a ile 
yapılacaktır.  

Sözlü sınav tarihleri, nihai sonuçlar ile kur’a günü ve yeri Bakanlığımızın internet 
sitesinden ayrıca duyurulacaktır. 

Duyurulur. 7434/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
–– Bahçeşehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kadir Has Üniversitesi İhale Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’ye Elektronik Para

Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin
Karar

–– Sipay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin Faaliyet İzni Kapsamının
Genişletilmesine İlişkin Karar

NOT: 18/9/2020 tarihli ve 31248 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Türkiye Coğrafi
Bilgi Sistemi Yürütme Kurulunun 20/08/2020 Tarihli ve 3 Sayılı Kararı
yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve 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.


