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Karar Sayısı: 3034

30 Eylül 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
ETİL ALKOL VE METANOLÜN ÜRETİMİ İLE İÇ VE DIŞ TİCARETİNE 

İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 30/10/2011 tarihli ve 28100 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Etil Alkol
ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentlerinde yer alan “Evsel kullanım amaçlı etil
alkol ve genel” ibareleri “Genel” olarak, (f), (g), (ğ) ve (h) bentlerinde yer alan “Evsel kullanım
amaçlı etil alkol, genel” ibareleri “Genel” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“b) Etil alkol üretim tesisinin yeni teknolojinin uygulandığı bir tesis olması gerekir. Yeni
teknoloji, ana üretim proseslerinde kullanılan makine ve ekipmanın kullanılmamış olmasını ifade
eder. Tarım ve Orman Bakanlığından üretim izni alınmış etil alkol veya distile alkollü içki üretim
tesisindeki makine ve ekipmanın aynı firmaya ait etil alkol üretim tesisinde kullanılmasında veya
üretim izni iptal edilen veya yenilenmeyen tesisin üretim iznini haiz firmaya devrinde Tarım ve
Orman Bakanlığının onayı aranır. Bu durumlarda yeni teknoloji şartı aranmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “Evsel
kullanım amaçlı etil alkol ve genel” ibaresi “Genel” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşa-
ğıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) Tarım ve Orman Bakanlığı etil alkol, metanol ve alkollü içkiler piyasasının güven-
liğinin tesisi için izin, izleme ve takip tedbirleri alır veya aldırtır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(14) Etil alkol ve metanolün internetten satışı yapılamaz.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürür-

lükten kaldırılmıştır.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(9) Tarım ve Orman Bakanlığı değişik tipte denatürasyon uygulanmasına karar vere-

bilir.” 
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Etil alkol üretim tesisini devredecek veya devralacak gerçek veya tüzel kişilerin

vadesi geçmiş vergi borcu bulunması halinde devire izin verilmez.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Evsel kullanım amaçlı etil alkolün satışı, bu maddenin ya-

yımı tarihinden itibaren altmış gün süreyle yapılabilir. Söz konusu ürünler bu sürenin sonundan
itibaren piyasaya arz edilemez ve satış belgeli yerlerde bu süreden sonra bulunan ürünler, it-
halatçısı veya üreticisine üç ay içinde iade edilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”
MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

30/10/2011 28100

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 20/8/2013 28741
2- 28/12/2013 28865
3- 16/3/2015 29297
4- 30/12/2017 30286
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Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU DİSİPLİN KURULLARI 

VE AMİRLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE l – (1) Bu Yönetmelik, disiplin işleriyle ilgili olarak kurulacak Disiplin Kurulu

ve Yüksek Disiplin Kurulunun kuruluşu, üyelerinin görev süresi, görüşme ve karar usulü, hangi

personel hakkında karar verebilecekleri ve bunların yetki ve sorumlulukları ile disiplin amir-

lerinin tespit edilmesi amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda görev yapan

memur ve kadro karşılığı sözleşmeli personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun

56/A maddesi ile 56/C maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Disiplin amiri: Yönetmeliğe ekli cetvelde disiplin amiri olarak gösterilen kişileri,

b) Disiplin Kurulları: Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulunu,

c) Genel Müdür: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürünü,

ç) Kurum: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunu,

d) Personel: Memur ve kadro karşılığı sözleşmeli personeli,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Disiplin Amirleri ve Disiplin Kurulları

Disiplin amirleri

MADDE 5 – (1) Disiplin amirleri, bu Yönetmeliğe ekli Türkiye Radyo-Televizyon Ku-

rumu Memur ve Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personelin Disiplin Amirleri Cetvelinde gösteril-

miştir.

(2) Kadrosunun bulunduğu birimden başka bir birimde görevlendirilen personelin di-

siplin amirleri, fiilen görev yaptığı yere göre belirlenir.

(3) Ekip çalışmasında, çalışma süresince, ekibin yönetimiyle yazılı olarak görevlendi-

rilen âmir, ekipteki personelin disiplin âmiridir.

(4) Disiplin amirleri, personelin disiplin cezası gerektiren davranışlarını öğrendikleri

tarihten itibaren bir ay içinde disiplin soruşturmasını başlatarak, gerekli cezayı uygulamak ve

disiplin cezası verme yetkisinin zaman aşımına uğramasını önlemekle yükümlüdür. Öğrendik-

leri disiplin suçlarını süresi içinde işleme koymayan disiplin amirleri hakkında ayrıca disiplin

işlemleri uygulanır.
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(5) Disiplin amirleri, vermeye yetkili oldukları ceza ile ilgili, soruşturmayı tamamla-
dıkları tarihten itibaren onbeş gün içinde karar vermek, yetkisi dışındaki cezalara ait soruşturma
taleplerini ise süresi içinde Genel Müdüre göndermek zorundadır.

(6) Genel Müdür, bu Yönetmeliğe tabi tüm personelin disiplin amiridir.
Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurulu

MADDE 6 – (1) Disiplin ve soruşturma işlerinde bu Yönetmelikle ve diğer mevzuatla
verilen görevleri yapmak üzere Kurum merkezinde bir Disiplin Kurulu ve bir Yüksek Disiplin
Kurulu kurulur.

(2) Disiplin Kurulu, Genel Müdürün görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısı, İnsan
Kaynakları Dairesi Başkan Yardımcısı ve Hukuk Hizmetleri Dairesi Başkan Yardımcısı veya
Hukuk Müşavirinden oluşur. Disiplin Kuruluna Genel Müdür Yardımcısı başkanlık eder.

(3) Yüksek Disiplin Kurulu, Genel Müdürün görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısı
başkanlığında, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı ve Hukuk Hizmetleri Dairesi Başkanından
oluşur.

(4) Hakkında disiplin soruşturması yürütülen personelin üyesi olduğu sendikanın tem-
silcisi de Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulunda yer alır. Kurullarda görevlendirilen
temsilci, ilgili sendika tarafından her yılın başında Kuruma bildirilir. Bu şekilde üyesi çift
sayıya ulaşan kurullarda oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın kararına itibar
edilir.

(5) Disiplin Kurulu veya Yüksek Disiplin Kurulu başkan ya da üyeliği aynı kişide bir-
leşemez.

Başkan ve üyelerin görev süresi

MADDE 7 – (1) Kurulların başkan ve üyelerinin görevlendirilme süresi iki yıldır. Sü-
resi bitenlerin yeniden aynı süre ile görevlendirilmeleri mümkündür.

Kurul toplantılarına katılamayacak olanlar

MADDE 8 – (1) Kurulların başkan ve üyeleri; kendilerine, aralarında evlilik bağı kalksa
bile eşine, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarına, disiplin soruştur-
masını disiplin âmiri veya muhakkik sıfatıyla yaptıkları personele, mağduru ya da tanığı bu-
lundukları fiillere ilişkin kurul toplantılarına katılamazlar.

Disiplin Kurullarının toplantı ve çalışma usul ve esasları

MADDE 9 – (1) Kurulların görev alanına giren, personelin disipline aykırı davranışları
hakkında düzenlenen disiplin soruşturması dosyalarının incelenmek üzere Disiplin Kurullarına
intikaline Genel Müdür yetkilidir.

(2) Disiplin Kurullarını göreve çağırmak, toplantı gündemini belirlemek, çalışmaların
gereği gibi yürütülmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamak, kurul başkanının sorumluluğun-
dadır.

(3) Disiplin Kurulları, başkanın talebi üzerine belirlenen gün ve saatte toplanır. Disiplin
Kurulları üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır, katılanların salt çoğunluğu ile karar
alır. Çekimser oy kullanılamaz. Oylarda eşitlik olması halinde başkanın oyu yönünde çoğunluk
sağlanmış sayılır.

(4) Kurul üyeleri, 8 inci maddede yer alan haller dışında toplantılara katılmak zorun-
dadırlar. Görevde olmayan veya toplantılara katılamayacak olan üyelerin yerlerine yardımcıları
veya vekilleri katılır.
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(5) Disiplin Kurulları, gerektiğinde ilgili gördüğü kişileri davet ederek bilgi ve görüş

alabilir.

(6) Yüksek Disiplin Kurulu gerekli gördüğü takdirde, ilgilinin özlük dosyasını ve her

türlü evrakı incelemeye, kurumlardan bilgi almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya

talimatla dinletmeye, mahâllinde keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir.

(7) İvedi veya öncelikle görüşülmesi kaydıyla gönderilen dosyalar, diğer dosyalardan

önce gündeme alınarak görüşülür ve karara bağlanır.

(8) Disiplin Kurullarının raportörlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca yürütü-

lür. Raportörlük görevini yürüten personel görevleri nedeniyle öğrendikleri bilgileri gizli tut-

makla yükümlüdür.

Disiplin Kurullarının karar süresi ve usulü

MADDE 10 – (1) Disiplin Kurulu, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile ilgili

işlerde, soruşturma dosyasının kendilerine intikal ettiği tarihten itibaren; uyarma, kınama ve

aylıktan kesme cezalarına karşı yapılan itirazlar ile ilgili işlerde ise itiraz dilekçesi ile cezaya

ilişkin belgelerin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içerisinde karar verir.

(2) Yüksek Disiplin Kurulu, işten çıkarma cezasına ilişkin soruşturma dosyasının ken-

dilerine intikal ettiği tarihten itibaren en geç altı ay içerisinde; kademe ilerlemesinin durdurul-

ması cezasına karşı yapılan itirazlar ile ilgili işlerde ise itiraz dilekçesinin kendilerine intika-

linden itibaren otuz gün içerisinde karar verir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Zararın tazmini ve ödeme yükümlülüğü

MADDE 11 – (1) Disiplin cezasını gerektiren kusurlu hareketi sebebiyle Kurum zara-

rına yol açan personele, disiplin cezası yanında sebep olduğu bu zarar, rayiç bedel üzerinden

tazmin ettirilir. Personelin fiilinden doğan zararlar usulüne göre ödettirilebilir.

Ceza verileceği sırada ayrılma

MADDE 12 – (1) Disiplin cezasını gerektiren bir fiilin işlenmesinden sonra herhangi

bir sebeple Kurumdan ayrılmak, disiplin soruşturmasına veya cezanın verilmesine engel olmaz.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet

Memurları Kanunu, 2954 sayılı Kanun, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan 4 Sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve

Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve ilgili mevzuat hükümleri

uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 20/5/1988 tarihli ve 19817 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Personel Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Ge-

nel Müdürü yürütür.
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İstanbul Medeniyet Üniversitesinden:

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 7/10/2012 tarihli ve 28434 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Medeniyet Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 1 inci maddesinde yer alan
“ve işleyişine” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) İşletmenin yönetim organı, Üniversite Yönetim Kuruludur.
(2) Üniversite Yönetim Kurulu, işletmeyi idare etmek üzere yürütme kurulu oluştura-

bilir ve yetkilerini uygun gördüğü ölçüde yürütme kuruluna devredebilir. Yürütme kurulu, Üni-
versite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör yardımcısı, üç öğretim elemanı (dekan
ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve döner sermaye işletme müdürü olmak üzere beş kişiden
oluşur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 7 – (1) Bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir birimin en üst yöneticisi veya

anılan görevi yürütmek üzere Rektör tarafından görevlendirilen kişidir.” 
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 1/5/2007 tarihli ve

26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliği ile 18/6/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim
Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve ilgili
diğer mevzuat hükümleri uygulanır.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.

—— • ——
Kafkas Üniversitesinden:

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kafkas Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Tek-
nolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organla-
rına, bu organların görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/10/2012 28434
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Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kafkas Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojisi

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu
organların görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin hükümleri kapsar. 

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Kafkas Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojisi Uygulama ve Araştırma

Merkezini, 
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Kafkas Üniversitesi Rektörünü, 
d) Üniversite: Kafkas Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları 

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversite bünyesinde yer alan her türlü araç, gereç, cihaz ile birlikte araştırma la-

boratuvarı, uygulama araştırma merkezi ve benzer birimler arasındaki ilişkilerde koordinasyonu
sağlamak, geliştirmek, güçlendirmek, bunların araştırma-geliştirme (AR-GE) imkânlarının bi-
rimler arası kullanıma açılmasını sağlamak.

b) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Avrupa Birliği ve kamu kurum ve kuruluşları
ile yürütülecek olan proje çalışmalarına öncelikli olarak çalışma ortamı hazırlamak, bu şekilde
cihazların uzman kontrolünde verimini ve güvenirliğini artırmak.

c) Bilim ve teknoloji alanında gelişmeye katkıda bulunmak ve endüstriye ilişkin temel
bilimsel sorunları çözümlemek üzere araştırmalar yapmak.

ç) Araştırma sonuçlarını endüstriye duyurmak, araştırma sonuçlarının uygulanmasına
yardımcı olmak, gerektiğinde uygulama planları yapmak, yeni bir malzeme, ürün ya da işleyişin
üretim aşamasına geçmesi için zorunlu teçhizat, sistem ve standartları belirlemek, pilot tesisler
kurmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) İmalat ve işletmede karşılaşılan teknolojik güçlüklerde danışmanlık yapmak, işlem

zinciri, malzeme ve ürünlerdeki özelliklerin belirlenmesine ve kontrolüne, hata nedenlerinin
giderilmesine, malzeme ve ürünlerin programlama ve bilgi işlem çalışmalarına yardımcı olmak.

b) Merkezin çalışma alanına giren konularda konferans, kurs, seminer, sempozyum,
kongre gibi ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek. 

c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içindeki ve dışındaki ilgili kamu ve özel
araştırma kuruluşları ve merkezler ile iş birliği yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak, ileri tek-
noloji projeleri için finansal kaynakların teminine çalışmak. 
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ç) Üniversiteler, uygulama ve araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları
ile üçüncü şahıslardan gelen analiz tekliflerini temel araştırmalara engel olmayacak şekilde
merkezin imkanları ölçüsünde değerlendirmek. 

d) Merkezin ihtiyacı olan elemanların yurt içinde ve dışında yetiştirilmesine yönelik
çalışmalar yapmak, yurt dışından bu amaçlarla geleceklere imkan hazırlamak, öneriler sunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri 

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 
a) Müdür. 
b) Yönetim Kurulu. 
c) Danışma Kurulu. 
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç

yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm
faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur. 

(2) Müdürün önerisiyle Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından
iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdürün görev süresinin dolması ya da herhangi bir se-
beple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.  Müdürün görevi
başında olmadığı durumlarda müdür yardımcılarından biri göreve vekâlet eder.

(3) Altı aydan uzun süreli Üniversite dışı görevlendirmelerde, Müdürün yerine yenisi
görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 
a) Merkezi temsil etmek, Merkezin işleyişine ilişkin gereken tedbirleri almak ve uygu-

lamak.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak. 
c) Merkezce desteklenen araştırma faaliyetlerinin yürütülmesini ve işleyişini takip et-

mek ve denetlemek.
ç) Merkeze bağlı laboratuvarlardaki ve AR-GE birimlerindeki araç ve gereçlerin mak-

simum verimle kullanımı için her türlü tedbiri almak ve uygulamak. 
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, önceki yıllarla kıyaslamalı olarak hazırlamak ve

Yönetim Kurulunun kararıyla Rektöre sunmak. 
e) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve en uygun şekilde kullanılması ama-

cıyla girişimlerde bulunmak.
f) Danışma Kurulunda tespit edilen görüş ve önerilerden uygulamaya konulanları ve

bunlardan sağlanan yararları Danışma Kuruluna rapor olarak sunmak. 
g) Laboratuvarda görev alacak akademik ve idari personel ihtiyacını gerekçeli olarak

belirlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektörün onayına sunmak. 
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcılarıyla birlikte toplam

yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulunun diğer dört üyesi, Üniversitenin fen bilimleri, mühendislik
bilimleri ve sağlık bilimleri alanlarında çalışan öğretim üyeleri arasından ve Rektör tarafından
üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan boşalan
bir üyelik için ya da Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilen üyelerin yerine
kalan süreyi tamamlamak için yeni görevlendirme yapılır.
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(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine en az ayda bir kez salt çoğunlukla toplanır.
Yönetim Kurulunda oylamalar açık oyla yapılır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği
durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1)Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin bilimsel, teknik ve idari faaliyetleri ile ilgili plan ve programların hazır-

lanmasını sağlamak ve çalışmaların belirlenen plan ve programlara uygun yapılması için de-
netim yapmak. 

b) Merkezin yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlamak. 
c) Merkezde görevlendirilecek personelin niteliklerini belirlemek. 
ç) Türkiye’nin ve bölgenin önceliklerine yönelik bilimsel ve teknolojik çözümlere katkı

sağlamak amacıyla öncelikli proje konularını belirlemek ve araştırmacıları bilgilendirmek. 
d) Müdürün, yönetim ile ilgili getireceği bütün konuları karara bağlamak.
e) Müdür tarafından sunulan yılsonu faaliyet raporlarını karara bağlayıp Rektörün ona-

yına sunmak. 
f) Danışma Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda kararlar almak. 
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, bilimsel ve teknolojik uygulama ve araştırmalar

konusunda çalışmaları olan ve bu konuda birikim ve deneyime sahip Üniversite içinden ve is-
tekleri halinde Üniversite dışından olmak üzere, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen
en az on, en çok on beş kişiden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları, Danışma Kurulunun do-
ğal üyeleridir. 

(2) Danışma Kurulu, Rektör ya da görevlendireceği bir rektör yardımcısının başkanlı-
ğında yılda en az bir kez toplanır. 

(3) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Üniversitenin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin artırılmasında Merkezin amaç ve

faaliyet alanlarıyla ilgili olarak önerilerde bulunmak, alınması gereken tedbirler ve yapılacak
uygulamalar hakkında görüş bildirmek.

b) Bölgedeki sanayi kuruluşları ve diğer bilimsel ve teknolojik faaliyetler yürüten kamu
kurum kuruluşları ile iş birliği ortamının oluşturulup geliştirilmesine ilişkin kararlar almak. 

c) Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek
ve bu yönde girişimlerde bulunulması için öneriler geliştirmek.

ç) Merkezin amaçları ve faaliyet alanlarıyla ilgili uzman kişilerin görüş ve düşüncele-
rinin alınmasına imkân sağlamak. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler 

Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir. 
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkeze ait akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personelce karşılanır. 
Yürürlük 
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Kapadokya Üniversitesinden:
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ

İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

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

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

sını,
ğ) Kiraya verme: Kapadokya 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: Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
i) Seyahat alımları: Kapadokya Üniversitesinin münhasıran eğitim öğretim faaliyetle-

riyle 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: Kapadokya 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 komisyonu kurulması zorunludur.

(2) Komisyonlara yardımcı olmak üzere, ihale kararlarına katılmamak şartı ile gereği
kadar personel ve uzman da görevlendirilebilir.

(3) Komisyonlar üye tam sayısıyla toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. 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.

(4) İhale komisyon başkanı, satın alma teklifi ile ihaleye ilişkin her aşamadaki belgelerin
hazırlanmasını, bu belgelerin ihale yetkilisinin onayına sunulmasını, her bir ihale için ihale iş-
lem dosyasının tutulmasını sağlamakla ve ihale yetkilisine karşı ihale işlemlerini yürütmekle
görevli olan kişidir.

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.

(2) Her bir ihaleyi yürütmek üzere ihale yetkilisince görevlendirilen ihale komisyon
başkanları ihale işlem dosyasının hazırlanmasından ihale yetkilisine karşı sorumludurlar.

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.
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d) İsteklilerden istenilen belgelerin neler olduğu.
e) Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
(4) Bu madde hükümlerine uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yeni-

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

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

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

(2) İhale ve ön yeterlik dokümanı Üniversitede bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik
veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı temin etmeleri zorunludur. Dokümanın
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.
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Şartnameler
MADDE 13 – (1) İhalelerde, ihale konusu işin her türlü özelliğini belirten idari ve tek-

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

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

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

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

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

yapım işlerinin ihalelerinde açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü veya pazarlık
usullerinden biri uygulanır.

(2) Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ihalelerde, açık ihale usulünün uy-
gulanması esastır.

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

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

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

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

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

(4) Ön yeterliğe katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler 20 nci maddenin birinci
ve ikinci fıkralarında belirtilen usul ve esaslara uygun olarak Üniversiteye sunulur.
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Pazarlık usulü
MADDE 18 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:
a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda

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

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

c) Üniversitenin, tahmini bedeli bir önceki hesap dönemi toplam giderlerinin her yıl
TÜFE oranına göre güncellenecek 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.
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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.

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 gönderilecek
tekliflerin, ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen ihale saatine kadar ulaştırılması şarttır. Pos-
tadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tes-
pit edilir.

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

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

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

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

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

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 sonuçlandırı-
lır.

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

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

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

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

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

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

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

işlemleri, ihale yetkilisince kurulacak muayene ve kabul komisyonu tarafından yapılır. Mua-
yene ve kabul komisyonu ihale konusu mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihale dokü-
manında belirtilen niteliklere uygun olup olmadığını inceler.

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

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

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

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

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

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

tekliflerini iletmeleri suretiyle yapılır. İzleyen turlarda teklifler sözlü olarak alınır. Ancak is-
tekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar Üniversiteye ulaşmış olması şartıyla 20 nci madde
hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gön-
derebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif
son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

alınır. İhale dokümanında belirtmek şartıyla geçici teminat alınması zorunlu değildir.
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.
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(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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan husus-
ların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, gerekçesi belirtilmek suretiyle ihale saatinden önce
ihaleyi iptal edebilir.
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(2) Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere he-
men ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği
ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş
sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle is-
teklilerce Üniversiteden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

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

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

saktır:
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle

veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.
b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde

bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.
c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs et-

mek.
ç) İhalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı

olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.
d) 12 nci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.
(2) Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar, ihale dışı bırakılırlar. Yasak fiil ve dav-

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

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

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

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

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

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

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

hak kaybına ya da zarara uğradığını yahut zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden
aday veya istekliler, ihale sürecindeki işlem ya da eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla iha-
lenin sona erdiği tarihten itibaren beş iş günü içinde Üniversiteye itiraz edebilirler.

(2) Üniversite, itiraz üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir ka-
rar alır. Alınan karar, itirazda bulunana, diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar
tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik baş-
vurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.

Sayfa : 58                               RESMÎ GAZETE                                   1 Ekim 2020 – Sayı : 31261



(3) Üniversiteye itiraz edilmesi halinde, ihaleye ilişkin tüm iş ve işlemler durur. İtiraz
üzerine alınan kararın son bildirim tarihinden, süresi içerisinde bir karar alınmaması halinde
ise bu sürenin bitimini izleyen tarihten önce sözleşme imzalanamaz. İtirazdan sonra, ihale 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

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

merkezi gibi eğitim öğretim faaliyetleri sırasında üretilen hizmetlerin satışlarında bu 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, 5/5/2009 tarihli ve 27219

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kapadokya Meslek Yüksekokulu Satın Alma ve İhale Yö-
netmeliği 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 Kapadokya Üniversitesi Mütevelli He-

yeti yürütür.
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Sanko Üniversitesinden:

SANKO ÜNİVERSİTESİ İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Sanko Üniversitesinin, 16/11/2018 tarihli ve 30597

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

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim 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 aynî 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: Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen bir veya birden fazla Üniversite

yöneticisi veya görevlilerini,
f) İstekli: İhaleye teklif veren gerçek ya da tüzel kişiler ile ortak girişimleri,
g) Kiralama: Sanko Üniversitesinin kira, finansal ve operasyonel kira sözleşmesinin

kiracı tarafını oluşturmasını,
ğ) Kiraya verme: Sanko Üniversitesinin kira, finansal ve operasyonel kira sözleşmesinin

kiraya veren tarafını oluşturmasını,
h) Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,
ı) Mütevelli Heyeti: Sanko Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
i) Seyahat alımları: Sanko Üniversitesinin münhasıran eğitim-öğretim faaliyetleriyle

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

j) Sınırlı aynî hak tesisi: 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda
mülkiyet dışında kalan aynî hakların tesisini,
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k) Sözleşme: Bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen yazılı anlaşmayı,
l) Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idarî 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 ile posta ve

benzeri abonman sözleşmesine veya akaryakıt, köprü, vapur, feribot, tercihli yol gibi ücretleri
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: Sanko 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 Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, re-

kabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla
ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla yükümlüdür.

(2) 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf 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.

(5) Alım ihaleleri, Mütevelli Heyetinin her eğitim-öğretim yılı başında onaylayacağı
bütçe çerçevesinde ve ihale yetkilisine devrettiği sınırlar içinde gerçekleştirilir. 

(6) Üniversiteye ait her türlü proje, endüstriyel tasarım, faydalı model, marka, patent
ve benzeri fikrî ve sınai hakların, taşınmazın satışı, kiraya verilmesi, üzerinde sınırlı aynî hak
tesis edilmesi işlemleri ile Üniversitenin ihtiyacı için taşınmaz satın alınması, inşa edilmesi,
kiralanması, sınırlı aynî hak tesisi suretiyle temin edilmesi ihalelerine başlanılmadan önce Mü-
tevelli Heyetinde karar alınması zorunludur.

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

ihaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile meslekî 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 aynî hak tesisi işlemlerinde tahmini bedelin tespiti için Ser-
maye Piyasası Kurulu (SPK) lisanslı gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından SPK mev-
zuatına uygun olarak ve hiçbir sınırlamaya bağlı olmaksızın hazırlanacak değerleme raporla-
rındaki değer tespitleri esas alınır. Tahmini bedel, bunun dayanaklarının da eklendiği bir hesap
tutanağında gösterilir ve ihale dokümanı arasında saklanır. Bu bedel gerektiğinde ihale komis-
yonlarınca tahkik ettirilir. Ancak, yapım işlerinde tahmini bedel tespiti sırasında bu işler için
kanunların verdiği yetkiye dayanılarak ilgili kamu kurumlarınca tespit edilmiş birim fiyatları
varsa bunlar kullanılır. Tahmini bedele ihale ve ön yeterlilik ilanlarında yer verilmez. İsteklilere
veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

1 Ekim 2020 – Sayı : 31261                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 61



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

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

(2) Üniversite görevlilerinden birinin başkanlığında, ihale konusu işin uzmanı olmak
şartıyla, belirli süreli veya süresiz yetkili olmak üzere en az iki kişinin katılmasıyla kurulacak
en az üç kişilik komisyonları ihale yetkilisi görevlendirir. İhale komisyonunda görev alan
muayene ve kabul komisyonunda görev alamaz.

(3) İhale yetkilisi, görevlendirdiği komisyonlar için aynı sayıda yedek üye de görev-
lendirir. Yedek üyeler, asıl üyelerin yetkilerini haiz olur. Yedek üyeler, asıl üyenin görevi ba-
şında bulunmadığı durumlarda ihale yetkilisi tarafından ilgili komisyonda görevlendirilir. 

(4) İhale yetkilisi, komisyonlara yardımcı olmak üzere kararlara katılmamak şartı ile
işin niteliğinin gerektirdiği hallerde, konusunda uzman Üniversite personelini ve/veya Üniver-
site personeli dışındaki kişileri veya kuruluşları da komisyonlarda görevlendirebilir.

(5) Komisyonlar üye tam sayısıyla toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Oy-
ların eşit olması halinde komisyon başkanının bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir. Karar-
larda çekimser kalınamaz. Karşı oy kullanan üye, karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak
imzalamak zorundadır. Komisyon başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur.

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

ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki tahmini bedele ilişkin hesap cetveli, ihale 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, verilecekse ilanın
metni ve geçici ve kesin 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-
zetelerde ve Üniversitenin resmî internet sitesinde, ihale ilanları için belirlenen ayrı bir bölümde
ilan edilir. İnternet sitesinde yayımlanan ilanlar, ihale saatine kadar siteden kaldırılmaz. Doğ-
rudan temin ve pazarlık usulünün uygulandığı alımlarda ilan yapılması zorunlu değildir.  

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

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

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

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

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

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

olarak kendileri veya başkaları adına, bu Yönetmelik kapsamındaki ihalelere katılamaz: 
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 Üniversite tarafından 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 ül-
kesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü
bulunanlar.

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

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

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

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

(4) Bu maddede belirtilen yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılır.
Geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında
tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedi-
lerek ihale iptal edilir. 
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Şartnameler 
MADDE 13 – (1) İhalelerde, ihale konusu işin her türlü özelliğini belirten idari ve tek-

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

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

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

İKİNCİ BÖLÜM
Mal ve Hizmet Alımları, Sınırlı Aynî Hak Kazanımları, 

Kiralama ve Yapım İşleri

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

yapım işlerinin ihalelerinde açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü veya pazarlık
usullerinden biri uygulanır.

(2) Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ihalelerde, açık ihale usulünün uy-
gulanması esastır.

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

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

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

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

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

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

c) Üniversitenin tahmini bedeli bir önceki hesap dönemi toplam giderlerinin her yıl
TÜFE oranına göre güncellenecek 538.174 (beşyüzotuzsekizbinyüzyetmişdört) TL’ye karşılık
gelen tutardaki bedeli aşmayacak olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri.

ç) Kullanım özelliği ve Üniversiteye sağlayacağı özel yarar sebebiyle başka bir ihale
usulüyle edinilmesi mümkün olmayan taşınır ve taşınmaz malların satın alınması, kiralanması
ve sınırlı aynî 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 fiyat içermeyen ilk tekliflerini
sunar. İdarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerinde ihale
komisyonu her bir istekli ile görüşerek ilk fiyat tekliflerini alır. Bu görüşmeler sonucunda ilk
fiyat tekliflerini aşmamak üzere isteklilerden ihale kararına esas olacak son yazılı fiyat teklifleri
alınarak ihale sonuçlandırılır. 

(4) Birinci fıkranın (ç) bendi uyarınca yapılacak işlerde yetkili mercilerce veya 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) İlan yapılıp yapılmayacağı, teminat alınıp alınmayacağı, alınacaksa

tutarı ihale yetkilisi tarafından belirlenmek üzere; aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilan
yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir: 

a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edil-
mesi.

b) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağ-
lanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşme bedelinin %20’sini geçmeyecek
ve ona dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk
alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.

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

ç) Üniversitenin tahmini bedeli bir önceki hesap dönemi toplam giderlerinin TÜFE ora-
nına göre güncellenecek 269.087 (ikiyüzaltmışdokuzbinseksenyedi) TL’ye karşılık gelen tu-
tardaki bedeli aşmayacak olan mal ve hizmet alımları, tarifeli alımlar ile seyahat alımları.
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(2) Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, 7 nci maddede belirtilen komisyonları kurma
ve 5 inci maddede belirtilen yeterlik koşullarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yet-
kilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak bir
tutanağa bağlanmak suretiyle ihtiyaçlar temin edilir.

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

labilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı,
soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, Üniversitenin
adı ve açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir. Bu
bölümün üstü saydam bir bant ile kapatılır. Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur.
Teklif mektubunda ihale/ön yeterlik dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtil-
mesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde
kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı ya-
zılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış ve kaşelenmiş olması zorunludur.

(2) Teklifler ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı
alındılar karşılığında Üniversiteye teslim edilir. İhale saatinden sonra verilen teklifler kabul
edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile
gönderilecek tekliflerin ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen ihale saatine kadar ulaştırıl-
ması şarttır. Herhangi bir gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı
bir tutanakla tespit edilir.

(3) Teslim edilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez. 
(4) Tekliflerin geçerlik 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 Heyeti 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 gün ve

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

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

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

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.
Kararda isteklilerin adı, soyadı 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.
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Kesin teminat 
MADDE 24 – (1) Taahhüdün sözleşme ve ihale/ön yeterlik dokümanı hükümlerine uy-

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

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

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

(2) Üniversite, birinci fıkrada yazılı süreler içinde ve 23 üncü maddeye göre sözleşme
yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. Üniversitenin bu 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, kabul ve ödeme 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. 

(2) Muayene, kabul ve teslim alma işlemi onaylanmadan ödeme yapılmaz. Muayene
ve kabul komisyonun kurulmasının zorunlu olmadığı alımlarda yazılı onay; yüklenici, tedarikçi
veya satıcı tarafından düzenlenen sevk irsaliyesi, fatura, yazar kasa fişi ve benzeri resmî evrak
teslim alma yetkilisi tarafından imzalanmak veya şerh konulmak suretiyle verilebilir.

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

Trampası ve Sınırlı Aynî Hak Tesisi ve Benzeri İşlemler 

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

verilmesi, trampası, sınırlı aynî 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 bölümün üstü saydam bir bant ile kapatılır. 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.

Sayfa : 68                               RESMÎ GAZETE                                   1 Ekim 2020 – Sayı : 31261



(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 reddedilerek hiç yapılmamış sayılır. 

(3) Teklifler ilanda belirtilen gün ve saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında
Üniversiteye teslim edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü ola-
rak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine ihale komisyonuna gönderilmek üzere Üni-
versitenin adı, adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır.
Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen gün ve saate kadar Üniversiteye ulaşması
şarttır. Herhangi bir gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir
tutanakla tespit edilir. İhale komisyonuna verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

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

(5) Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacakların dışın-
dakiler ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler ko-
misyon 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-
derebilir. 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 eder. İhaleden çekilen is-
teklilerin bu durumları ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılır ve imzaları alınır. İlgilinin
imzadan çekinmesi halinde durum ayrıca belirtilir. İhaleden çekilenler yeniden teklifte bulu-
namaz. Teklifler yapıldığı sırada yapılan indirim veya artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa is-
teklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenir. Daha önce
ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremez.
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Pazarlık usulü
MADDE 30 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:
a) Kapalı teklif usulü ya da açık teklif usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkma-

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

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

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

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

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

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

verilmesi, trampası, sınırlı aynî 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 kararda belir-
tilir. 

(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 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. 
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(5) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren üç iş günü geçmedikçe söz-
leşme 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, devir ve ferağa ait işlemleri ta-
mamlamak, 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 ih-
barnamesi ile bildirmek şartıyla taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri
verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır.
Bu zarar sebep olanlara tazmin ettirilir.

(3) İhale bedeli, vergi, resim, harç ve diğer masrafları ödemiş olması şartıyla ihaleyi
kazanan istekli, şartnamede yazılı süre içinde taşınmaz malları namına tescil ettirmeye 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
sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle is-
tekliler Üniversiteden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
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(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 vekâleten birden fazla teklif vermek.
d) 12 nci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.
(2) Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar, ihale dışı bırakılır. Yasak fiil ve davra-

nışta bulunulduğu sözleşme imzalandıktan sonra tespit edilirse kesin teminat gelir kaydedilir
ve genel hükümlere göre ihale tasfiye edilir. Yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında
uygulanacak yaptırımlara ilişkin olarak Mütevelli Heyeti Kararı alınır. Alınan bu kararlar Üni-
versitenin resmî internet sitesinde 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 edebilir.

(2) Üniversite, itiraz üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir ka-
rar alır. Alınan karar; itirazda bulunana, diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar
tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik baş-
vurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 45 – (1) 15/4/2015 tarihli ve 29327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sanko

Üniversitesi İhale ve Satın Alma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 
Yürürlük
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanko Üniversitesi Mütevelli Heyeti

yürütür. 
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Hatay 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7774 

—— • —— 
Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7775 
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Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesinden: 
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Rize 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7807 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TAŞINMAZ ÜZERİNE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 

Türk Kızılay Genel Müdürlüğünden: 

1 - Mülkiyeti Türk Kızılay’a ait Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Muratpaşa Mahallesi, 223 

ada, 100 nolu parselde kayıtlı 1.521,02 m² yüzölçümlü bodrum kat dahil 7 (yedi) katlı kargir bina 

ve bahçesi ile yine aynı adada bulunan 101 nolu parselde kayıtlı 2.529,93 m² yüzölçümlü arsa 

vasıflı taşınmazların birlikte değerlendirilerek toplam 4.050,95 m² yüzölçümlü taşınmazlar 

üzerine kat karşılığı inşaat yapılması işi kapalı zarfla teklif almak suretiyle yaptırılacaktır. 

2 - Firmalar, teklifleri ile birlikte en az 600.000,00 TL tutarında geçici teminat 

vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, “İstanbul ili, Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No:28 Beyoğlu / İSTANBUL” 

adresindeki İstanbul Müdürlüğünden, “Muratpaşa Mah. Bahçeler Sok. No:5/B Yakutiye/ 

ERZURUM” adresindeki Türk Kızılayı Erzurum Şube Başkanlığından 300,00 TL karşılığında 

temin edilebilecektir. 

Şartname bedeli T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesi TR91 0001 0017 

4539 0090 2629 36 IBAN numaralı TL hesabına yatırılacaktır. Dekont makbuz yerine 

geçmektedir. 

İhale şartnamelerine www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 27.10.2020 günü saat 11:00’e kadar “Muratpaşa 

Mah. Bahçeler Sok. No: 5/B Yakutiye/ ERZURUM” adresindeki Türk Kızılayı Erzurum Şube 

Başkanlığı Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 03.11.2020 günü saat 11:00’de “Muratpaşa 

Mah. Bahçeler Sok. No: 5/B Yakutiye/ERZURUM” adresindeki Türk Kızılay Erzurum Şube 

Başkanlığı toplantı salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 

 7742/1-1 
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2 ADET YEDEKLEME KÜTÜPHANESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Milli Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanlığı Karargâh ve Destek 

Kıtaları Grup Komutanlığı ihtiyacı 2 adet Yedekleme Kütüphanesi teknik ve idari şartnamesine 

uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, kapalı 

teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

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

başka bir firmanın tekliflerinin eşit çıkması durumunda Komisyonca bilahare bildirilecek bir 

tarihte firmalar açık eksiltmeye davet edilecektir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (140-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik ve idari şartname, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar 

listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde 

yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 14/10/2020 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 

edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik ve idari şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler komisyonca 

belirlenecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 7753/1-1 
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YER SİLOSUNDAN KANALLARA PANCAR TAŞINMASI HİZMET ALIM İŞİ  

İHALE EDİLECEKTİR 

Erciş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız 2020/2021 Kampanya Dönemi Yer Silosundan Kanallara Pancar Taşınması 

Hizmeti ihalesi, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü 

ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt No : 2020/515226 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Van-Ağrı Bulvarı 390 L / 3 Sahilkent Mah. 65400 - Erciş/VAN 

b) Telefon No : 0 432 388 20 09 (5 Hat) 

c) Faks No : 0 432 388 20 05 

d) Web Adresi : - 

2 - İhale konusu Hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 2020-2021 Kampanya döneminde fabrikamız yer 

silosunda stoklanacak ± %20 toleranslı 50.000 ton 

pancarın damperli kamyonlarla 600 m mesafedeki pancar 

kanallarına taşınması ve boşaltılması işi 

b) Yapılacağı Yer : Erciş Şeker Fabrikası 

c) İşin Süresi : ± %20 toleranslı 25 gün 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Erciş Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu 

b) Tarih - Saati : 12.10.2020 Pazartesi Günü, Saat: 10.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 

kriterler: 

İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme): Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek 

işler  

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında taahhüt edilen Hafriyat işleri ile birlikte nakliye işi, maden işleri, yol yapım işleri ve 

bu iş ile ilgili nakliye işi, diğer nakliye işleri ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak 

kabul edilecektir. 

5 - İhale dokümanı Erciş Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve KDV 

dâhil 200,00 TL (Y.İkiyüz TL) karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanının satın almaları zorunludur 

6 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erciş Şeker Fabrikası Haberleşme servisi adresine 

elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır. 

9 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkûr mal alımı 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 7768/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Kilis Belediye Başkanlığından: 
1- Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun hükümleri 

gereğince kapalı teklif usulü ile satılacaktır. 
2- Satışa çıkartılan taşınmazların imar durumu: 

Mahalle Ada Parsel İmar Durumu 
Şehitsakıp 2651 2 Akaryakıt, CNG, LPG, İstasyonu ve Ticaret Alanı 
Şehitsakıp 2651 3 Ayrık Nizam 7 Katlı 0,40/2,50 Ticaret+Konut Alanı 

3- Söz konusu satışa çıkartılan taşınmazların ihalesi aşağıda belirtilen tarih ve saatte 
Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

4- İhaleye katılacaklar geçici teminatlarını ihale saatinden önce Belediye veznesine 
yatırmak zorundadır.  

5- Satışa çıkartılan arsalar; 

Mahalle Ada Parsel 

Arsa 

Toplam 

Yüz ölçümü 

(m2) 

Niteliği 

Tahmini 

Bedel 

KDV hariç 

Birim Fiyat 

(TL) 

Tahmini Bedel 

KDV hariç 

Tutar (TL) 

Geçici 

Teminat 

(%3) 

(TL) 

İhale Tarihi 
İhale 

Saati 

Şehitsakıp 2651 2 3128,08 Arsa 3666,6 11.469.418,128 344.082,54 14/10/2020 11:00 

Şehitsakıp 2651 3 1200,98 Arsa 1783,3 2.141.707,63 64.251,23 14/10/2020 11:30 

6- İhaleye katılacakların ibraz edecekleri belgeler; 
İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (Gerçek Kişi) 
• Dilekçe (Satış ihalesine çıkan taşınmazın yerini bildiğine ve gördüğüne dair) 
• Kanuni İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden) 
• İmza Sirküleri (Noter Tasdikli) 
• İstekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletname ile vekaleten iştirak edenin 

noterden onaylı İmza Sirküsü 
• Kimlik Fotokopisi 
• Geçici İhale Teminatı (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak) 
İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (Tüzel Kişi) 
• Dilekçe (Satış ihalesine çıkan taşınmazın yerini bildiğine ve gördüğüne dair) 
• Oda Kayıt Belgesi 
• Ticaret Sicil Gazetesi ( Kuruluştan itibaren son haline kadar olacak) 
• Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noterden İmza Sirküsü 
• İstekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin 

noterden onaylı İmza Sirküsü 
• Geçici İhale Teminatı (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak) 
Bu ihaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Kilis Belediyesi Destek Hizmetleri 

Müdürlüğünden görülebilecek ve 200 TL karşılığında satın alınabilecektir. 
Bu ihaleye ait teklifler Kilis Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir 

veya iadeli taahhütlü olarak Kilis Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne gönderilecektir. Her 
iki parsel için ayrı teklif zarfı verilecektir. Teklif zarfları en geç ihale tarihinde saat 11:00’ e kadar 
teslim edilecektir. Teklif zarflarının üzerine gerekli diğer bilgilerin haricinde hangi parsele ait 
teklif olduğu belirtilecektir. 

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İlan olunur. 7779/1-1 
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25 KALEM ÖZEL AYDINLATMA MALZEMESİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden: 
DHMİ İhale Yönetmeliği Kapsamında 25 Kalem Özel Aydınlatma Malzemesi Alımı İşi 

Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden: İhaleye ilişkin 

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Dosya Numarası : 2020/20 
1 - Kuruluşun 
a) Adresi : Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) 
   No: 32   06560 Yenimahalle/ANKARA 
b) Telefon ve faks numarası : +90 (312) 204 2000-204 2340-204 2341-204 2348- 
   204 2626-204 2878 
   Faks no: +90 (312) 212 8158 
c) İhale dokümanının 
    görüleceği adres : DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan 
   Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın 
   Alma Şube Müdürlüğü Zemin Kat Z-136 no.lu oda 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı, Özel Aydınlatma Malzemesi, 25 Kalem 
b) Teslim yeri : DHMİ Genel Müdürlüğü, Satın Alma ve İkmal Dairesi 
   Başkanlığı, Merkez İkmal Müdürlüğü Esenboğa/ 

ANKARA depolarıdır. 
c) Teslim Süresi : Yüklenici, sipariş edilmiş malzemeyi sözleşmenin 

tebliğini müteakip en fazla 210 (İkiyüzon) takvim günü 
içerisinde (teklifte belirtilen sürenin daha az olması 
halinde teklifteki bu süre dikkate alınacaktır) en fazla 2 
(iki) partide teslim etmiş olacaktır. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın 

Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı 
b) Tarihi ve saati : 11.11.2020 - 11.00 
4 - İhaleye katılmak için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

b) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
c) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler Dairesi 
Başkanlığına/Kuruluşun Göstereceği Banka Hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

ç) İdari Şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri 
Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 



Sayfa : 104 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2020 – Sayı : 31261 

 

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

f) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

g) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 

yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi, 

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ve sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime 

yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan 

ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 

tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 

kesintisiz olarak şartların korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

h) Yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay 

çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki 

ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1 maddesinin (a) bendinde yer alan 

belgenin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini 

göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 

sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 

bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde 

edilen iş deneyiminin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu belgeyi kullanan 

ortağın 4.1. maddenin (h) bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul 

işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde 

bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere 

ilişkin olarak deneyimini gösteren belge veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunması 

zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %30 dan az olmamak üzere, ihale konusu iş 

veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün 

deneyim belgesinin veya kapasite raporunun sunulması gerekir. 

4.3.2. İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını 

belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi 

durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir: 

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 
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4.3.3. Armatür ve elektrik özel aydınlatma malzemelerinde TSE ve/veya 

ulusal/uluslararası akredite laboratuvar/kuruluş tarafından onaylanmış, teçhizatın teknik 

şartnamede belirtilen teknik özelliklere (FAA / IEC / EN ve/veya ICAO vb.) haiz olduğunu 

belirten uygunluk/standart belgesi, 

4.3.4. Teknik doküman, katalog, broşür, 

4.3.5. Kalite yönetim sistem belgesi istenilmesi durumunda, belgenin Türk Akreditasyon 

Kurumu Tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon 

Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite 

edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme 

kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan 

ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu 

kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan 

alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan 

teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan 

belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan 

belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu 

belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. 

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir. 

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: 

Bu ihalede benzer iş olarak, “Sabit Akım Regülatörü imalatı veya satışı yapmış olmak” 

kabul edilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 (yüzdeonbeş) 

oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı Kuruluşun adresinde görülebilir ve 200,-TL (İkiyüz Türk Lirası) 

(KDV Dahil) karşılığı istekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış istekli adres, vergi 

numarası vb. bilgilerinin mevcut olduğu antetli kağıda yazılmış bir dilekçe ile İstekli yabancı ise; 

temsilci tayin ettiği firma yada kişiye ait “istekli mümessili/temsilcisi” olduğuna dair belge ve bir 

dilekçe ile birlikte Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü 

Zemin Kat Z-136 no.lu odadan satın alınabilir. 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre 

kurulmuş tüzel kişilere doküman satışında EKAP’a kayıtlı olma şartı aranacaktır. (Bu şart yabancı 

isteklilerde aranmaz.) 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde 

bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin Kat Z-

136 no.lu odaya elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, 

işin tamamı için teklif verilecektir. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
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11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihale kısmi teklife açıktır. İhale konusu Özel Aydınlatma Malzemesinin tamamı, 

bir kısmı veya herhangi bir kalemine teklif verilebilir. (Kalem bazında kısmi teklife açıktır.) 

14 - Kuruluşumuz bu ihalede 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, satın alma mevzuunu teşkil eden işi, ihale edip etmemekte, 

kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir. 

 7786/1-1 

—— • —— 
5 ADET ALDİS İŞARET LAMBASI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden: 

DHMİ İhale Yönetmeliği Kapsamında 5 Adet Aldis İşaret Lambası Alımı İşi Açık İhale 

Usulü İle İhale Edilecektir. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden: İhaleye ilişkin 

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Dosya Numarası : 2020/19 

1 - Kuruluşun 

a) Adresi : Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) 

  No: 32   06560 Yenimahalle/ANKARA 

b)Telefon ve faks numarası : +90 (312) 204 2000-204 2340-204 2341-204 2348- 

  204 2626-204 2878 

  Faks no: +90 (312) 212 8158 

c) İhale dokümanının 

    görüleceği adres :  DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan 

  Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın 

  Alma Şube Müdürlüğü Zemin Kat Z-136 no.lu oda 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı, Aldis İşaret Lambası, 5 Adet 

b) Teslim yeri : DHMİ Genel Müdürlüğü, Satın Alma ve İkmal Dairesi 

  Başkanlığı, Merkez İkmal Müdürlüğü Esenboğa/ANKARA 

  depolarıdır. 

c) Teslim Süresi : Yüklenici, sipariş edilmiş malzemeyi sözleşmenin tebliğini 

  müteakip en fazla 180 (Yüzseksen) takvim günü 

içerisinde (teklifte belirtilen sürenin daha az olması 

halinde teklifteki bu süre dikkate alınacaktır) tek partide 

teslim etmiş olacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın 

Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı 

b) Tarihi ve saati :  11.11.2020 - 14.00 

4 - İhaleye katılmak için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

b) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

c) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler Dairesi 

Başkanlığına/Kuruluşun Göstereceği Banka Hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

ç) İdari Şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri 

Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

f) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

g) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 

yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi, 

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ve sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime 

yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan 

ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 

tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 

kesintisiz olarak şartların korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

h) Yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay 

çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki 

ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1 maddesinin (a) bendinde yer alan 

belgenin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini 

göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 

sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 

bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde 

edilen iş deneyiminin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu belgeyi kullanan 

ortağın 4.1. maddenin (h) bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını 

belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi 

durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir: 

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
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İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 
yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

4.3.2. Malzemenin TSE ve/veya ulusal/uluslararası akredite laboratuvar/kuruluş 
tarafından onaylanmış, teçhizatın teknik şartnamede belirtilen teknik özelliklere (FAA/IEC/EN 
ve/veya ICAO vb.) haiz olduğunu belirten uygunluk/standart belgesi 

4.3.3. Teknik doküman, katalog, broşür 
4.3.4. Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite 

edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma 
Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme 
kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası 
Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon 
kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen 
belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit 
edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. 
Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme 
kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve 
sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale 
tarihinde geçerli olması yeterlidir. 

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 (yüzdeonbeş) 

oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı Kuruluşun adresinde görülebilir ve 100,-TL(Yüz Türk Lirası) (KDV 

Dahil) karşılığı istekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış istekli adres, vergi numarası vb. 
bilgilerinin mevcut olduğu antetli kağıda yazılmış bir dilekçe ile İstekli yabancı ise; temsilci tayin 
ettiği firma yada kişiye ait “istekli mümessili/temsilcisi” olduğuna dair belge ve bir dilekçe ile 
birlikte Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin Kat Z-
136 no.lu odadan satın alınabilir. 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre 
kurulmuş tüzel kişilere doküman satışında EKAP’a kayıtlı olma şartı aranacaktır. (Bu şart yabancı 
isteklilerde aranmaz.) 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde 

bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin Kat Z-
136 no.lu odaya elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, 
işin tamamı için teklif verilecektir. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim 
günüdür. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13 - Kuruluşumuz bu ihalede 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, satın alma mevzuunu teşkil eden işi, ihale edip etmemekte, 
kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir. 
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MÜBADELE İLANI 

İzmir İl Emniyet Müdürlüğünden: 

Aşağıda cinsi, miktarı, durumu ve tahmini bedelleri belirtilen (63) adet HEK taşıt, 4645 

sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmeliğin 38. maddesi uyarınca mübadele usulü ile ihale 

edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube 

Müdürlüğü 1365 Sokak No: 2/A Kat: 2 Çankaya Ek 

Hizmet Binası Konak/ İZMİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 489 05 00/4424-Fax: 0 232 261 86 43 

c) Elektronik Posta Adresi : izmirikmalsube@egm.gov.tr 

2 - Mübadele Karşılığında Verilecek Mal ve Malzemelerin; Cinsi, Miktarı ve Durumu. 

HEK durumundaki, (22) adet binek, (29) adet k. combi, (2) adet minibüs (1) adet kurtarıcı, (8) 

adet motosiklet ve (1) adet otobüsten oluşan toplam (63) adet taşıt ile 102 kalem 292 adet BMW F 

650, 1100, 1150 Motosiklet yedek parçası. 

a) Tahmini Bedeli : 1.419.275,00 TL. 

3 - Mübadele Karşılığında Alınacak 

    Mal ve Malzemelerin Özellikleri : En az (11) adet 2020 model Fiat Doblo Combi Easy 

1.3 M.Jet 95 HP E6D marka panel tipi taşıt, en az 

(224) adet Lassa marka 195/65R15 95H XL 

GREENWAYS ebatlarında araç lastiği. 

a) Tahmini Bedeli : 1.419.400,00 TL. 

b) Teslim Etme ve  

    Teslim Alma Yeri : İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube 

Müdürlüğü 1365 Sokak No: 2/A Kat: 2 Çankaya Ek 

Hizmet Binası Konak/ İZMİR 

c) Teslim Etme Tarihi : Mübadele karşılığı alınacak olan mal ve malzemeler, 

mübadele kararının tebliğinden itibaren (15) gün 

içinde teslim edilecektir. 

d) Teslim Alma Tarihi : Mübadelesi yapılan mal ve malzemeler, mübadele 

karşılığı olan mal ve malzemelerin teslim edildiği 

günü izleyen (15) gün içerisinde yüklenici tarafından 

bulundukları yerlerden teslim alınması zorunludur. 

4 - Mübadelenin Yapılacağı Yer : İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube 

Müdürlüğü 1365 Sokak No: 2/A Kat: 2 Çankaya Ek 

Hizmet Binası Konak/ İZMİR 

a) Tarihi ve Saati : 03.11.2020 günü saat:14.00 
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5 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler: 

Açık teklif suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler; 

a) Teklif Mektubu, 

b) Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminatın ödendiğine dair “Vezne Alındı Makbuzu” 

c) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir 

belge, 

ç) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, 

tüzel kişiliği temsilen katılanların ise Noterden onaylı imza sirküleri, gerçek kişi olması halinde 

noter tasdikli imza beyannamesi. 

d) Kimlikleri belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belge (Nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) 

e) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan 

dolayı hükümlü bulunmadığına dair; 

f) Gerçek kişi olması halinde, kendisinin, 

g) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim şirket ise 

yönetim kurulu üyelerinin, limitet şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, 

kolektif şirket ise ortaklarının tamamının, komandit şirkette ortakların hepsinin, komanditer 

ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, kooperatiflerde yönetim 

kurulu üyelerinden, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerinden, 

ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış adli sicil belgesi. 

6 - Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

7 - Mübadele dokümanı İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü 

1365 Sokak No: 2/A Kat: 2 Çankaya Ek Hizmet Binası Konak/İZMİR adresinde görülebilir veya 

İzmir Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne 100 TL’nin yatırıldığına dair belgeyi ibraz etmek 

sureti ile aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Mübadelesi yapılacak olan mal ve malzemeler için kısmi teklif verilmeyecektir. Teklif 

zarfları 03.11.2020 günü saat 14.00’e kadar İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube 

Müdürlüğü 1365 Sokak No: 2/A Kat: 2 Çankaya Ek Hizmet Binası Konak/İZMİR adresine teslim 

edilecektir. 

9 - Mübadeleye kapalı zarf usulü teklifler alındıktan sonra açık artırma usulü ile devam 

edilecektir. Teklifler komisyon önünde sözlü olarak verilecektir. 

10 - İstekliler mal ve malzemeler için belirlenen tahmini bedelin %3’ünden (42.578,25 TL.) den 

az olmamak kaydıyla kendilerinin belirleyeceği oranda geçici teminat vereceklerdir. Geçici 

teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, (90) 

günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir. 

11 - Sözleşme yapılacak ancak notere tescil ettirilmeyecektir. Sözleşme yapma süresi 

içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde 

sözleşme yapılması ve kesin teminatın yatırılması zorunlu değildir. 

12- Mal ve malzemelerin ayrıntılı özellikleri ile bulundukları yerler şartname ekinde ve 

www.izmir.pol.tr web sitesinde görülebilecektir. Mal ve malzemeler, hafta içi 09.30 ile 16.30 

saatleri arasında görülebilecektir. 

13 - Verilecek teklifler en az 60 (altmış) takvim günü geçerli olacaktır. 

14 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
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ALSZ TRANSFORMATÖR ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

TTK ihtiyacı olarak ALSZ Transformatör 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında 

açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

   Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 

   ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 372 252 40 00 (70 hat)   Fax: 0 372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr 

2 - İhale konusu işin nev’i 

a) Niteliği, türü ve miktarı : ALSZ Transformatör (2 adet) 

b) Teslim yeri : Yerli Yükleniciler için: Karadon TİM İş sahası 

  : Yabancı Yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen 

teslim limanı 

c) Teslim tarihi : 120 takvim gününde teslim edilecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 16.11.2020 Pazartesi saat 15.00 

c) Dosya no : 903-TTK/E-222 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

f) Bu şartnamenin 55. maddesinde belirtilen yeterlilik belgeleri 

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

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 



Sayfa : 112 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2020 – Sayı : 31261 

 

ğ) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

Teklif edilecek tüm yeraltı üniteleri için; Grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu 
gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerli; 

- Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluş tarafından tanzim edilmiş, 2014/34/AB 
ATEX Direktifi Modül B: AB Tip İncelemesi (94/9/AT için AT Tip İncelemesi), 

- AB/AT Uygunluk Beyanı (EC/EU Decleration of Conformity) sertifikaları teklifle 
birlikte verilecektir. 

- 2014/34/AB ATEX Direktifi Modül C1: Tipe uygunluk sertifikası (Ürünün seri 
numarası belgelenecektir) ürün tesliminde verilecektir. 

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 
ortaklığı beyannamesi, 

i) Şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı 
düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir. 

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 
7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa 

Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad.(Aşkabat Cad.) 19. Sok. 
No: 22 Bahçelievler /ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 150,00 TL karşılığı 

temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler 16.11.2020 Pazartesi saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı 

Bülent Ecevit Caddesi No: 125 Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu 

değildir. 
9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir. 
10 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

12 -Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir. 
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 
15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 7697/1-1 



1 Ekim 2020 – Sayı : 31261 RESMÎ GAZETE Sayfa : 113 

 

DENEY HAYVANLARI LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA EKİPMANLARI  
ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden: 
Deney Hayvanları Laboratuvar ve Araştırma Ekipmanları alımı işi için, 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 
1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20/f maddesine göre Pazarlık 
Usulüyle ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
1 - İdarenin 
a) Adresi : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Avcılar 
Kampüsü İdari Birimler Binası, Avcılar/İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 212 404 07 94-95 / Faks: 0 212 404 0701  
c) Elektronik Posta Adresi : iuc.bapsatinalma@istanbul.edu.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): - 
2 - Ön yeterlik konusu malın : 

No Niteliği Türü Miktarı Birim
1 Tezgah Üstü Otoklav 1 Adet
2 Medikal Set Altı Bulaşık Makinası 1 Adet
3 Veteriner İnhalasyon Anestezi Cihazı 1 Adet
4 Isıtıcı Ped 2 Adet
5 Veteriner Tipi Yoğun Bakım Kabini 3 Adet
6 Basit Ayaklı Tip Ameliyat (Led) Lambası 2 Adet
7 Duvar Tipi Ameliyat Lambası 2 Adet
8 Soğuk Işık Kaynağı 1 Adet
9 Metal Taşıma Arabası 3 Adet
10 Aspirasyon Cihazı 2 Adet
11 Endotrakeal Entübasyon Kiti 1 Adet
12 Hayvan Terazisi (10-1000 gr) 1 Adet
13 Tavşan Tartımı İçin Terazi 1 Adet
14 Hassas Terazi (0,001 gr) 1 Adet
15 Deney Hayvanları İçin Gavaj Seti 8'li Set 2 Adet
16 Hayvan Zaptırap Ekipmanları 4'lü Set 3 Adet
17 Hayvan Röntgen Cihazı, X Ray Cihazı ve CR Cihazı 1 Adet
18 Lokomotor Aktivite Ölçüm Kafesi 1 Adet
19 Rodent Ağrı Test Cihazı (Tail Flick) 1 Adet
20 Hot Plate Test Cihazı 1 Adet
21 Yükseltilmiş Artı Form Labirent Testi 1 Adet
22 Morris Su Labirenti 1 Adet
23 Zorunlu Yüzme Testi 1 Adet
24 Mikroinfizyon Pompası 1 Adet
25 Azot Tankı 1 Adet
26 Metal Raf Sistemi 4 Adet
27 Yatay Tip Derin Dondurucu (-20) 1 Adet
28 Buzdolabı İki Kapalı 2 Adet
29 Çekerocak 1 Adet
30 Distile Su Arıtma Cihazı - Revers Ozmos Tekniğine Göre 1 Adet
31 Dijital Operasyon Mikroskobu 1 Adet
32 Mobil Ayaklı Operasyon Mikroskobu 1 Adet
33 Binoküler Mikroskop 1 Adet
34 Cerrahi Set 1 Adet
35 Muayene Masası 2 Adet
36 Operasyon Masası 2 Adet
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a) İhale Kayıt No : 2020/508577 
b) Teslim yerleri : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü / İstanbul 

Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü / Büyükçekmece 
Kampüsü / DETALAB 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 (altmış) gün 
içinde teslim edilecektir. 

d) İhale Tarihi ve Saati : 07.10.2020 Çarşamba Günü Saat: 11.00’da 
3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin 
a) Yapılacağı yer : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü / Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Avcılar 
Kampüsü İdari Birimler Binası, Avcılar / İSTANBUL 

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 
sunmaları gerekir: 

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

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

4.1.2. Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.3. Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe 
Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.4. Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, sekli ve içeriği Mal Alımı 
İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 
ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, Şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan 
isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi, 

4.1.8. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 
yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi, 

4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge 

4.1.10. Teklif edilen cihazın Ürün Onay Belgesi (Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında 
teklif ettikleri ürünlerin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığına dair belge) - (Teknik 
Şartnamenin 17. maddesi için) : Tıbbi cihaz durumu, tedarikçi/bayi belgelerinin yer aldığı çıktıları 
teklifleriyle birlike sunmalıdır. İstekliler tarafından sunulan bu belgelerin sorgulamaları, öncelikle 
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Ürün Takip Sistemi (ÜTS) https://utsuygulama. 
saglık.gov.tr/ adresinden yapılacaktır. Eğer ürün ÜTS’de kayıtlı değil ise bu belgelerin 
sorgulamaları TİTUBB sisteminden yapılacaktır. Tıbbi cihaz yönetmelik kapsamı dışında olan 
ürünler için isteklilerin kapsam dışı yazılı beyanları esas alınır. 
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4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 
4.3.1.2. Teknik Şartnamenin 3, 4, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 31, 32, 33. maddeleri için, 
a) Aday veya istekli, İmalatçı ise imalatçının Türkiye Temsilcisi olduğunu gösteren onaylı 

belge veya belgeleri, 
b) Aday veya istekli, Temsilcinin bayisi olması durumunda ise Distribütör tarafından 

yetki verildiğine dair onaylı belge veya belgeleri, 
c) Aday veya istekli, İş ortaklığında ortaklardan birinin teklif edilen mala veya mallara 

ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini 
sunması yeterlidir. 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 
cevapları ve açıklamaları içeren doküman 

4.3.2.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma 
yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım 
materyallerini eksiksiz sunması gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik 
şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi 
gerekmektedir. Önerilen ürünler teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye 
uymayan ürünler değerlendirme dışı bırakılır. 

4.3.3. Kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler: 
4.3.3.1. Aday ve istekli, Teknik Şartnamenin 18. maddesi için TSE’nin “Hizmet Yeterlilik 

Belgesini’’ ihale dosyasında sunmalıdır. 
4.3.3.2. Aday ve istekli, Teknik Şartnamenin 18, 19, 20, 22, 23. maddeleri için Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı “Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesini” ihale dosyasında sunulmalıdır. 
4.3.3.3. Aday veya istekli, Teknik Şartnamenin 18. maddesi için kalemleri için 

Uluslararası akredite bir kuruluş tarafından onaylı EN ISO 9001 belgesini ihale dosyasında 
sunmak zorundadır. 

4.3.3.4. Aday veya istekli, Teknik Şartnamenin 17. ve 18. maddeleri için CE Sertifikasını 
sunmak zorundadır. 

4.3.3.5. Aday veya istekli, Teknik Şartnamenin 3.maddesi için Türkiye’de en az 5 (beş) 
adet Tarım ve Orman Bakanlığı çalışma izni olan merkezde kullanıldığını gösteren Referans 
Listesi sunmalıdır. 

5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhalede yerli istekliler lehine fiyat 
avantajı uygulanmayacaktır. 

6 -  Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir. 
6.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
7 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı İ.Ü.Cerrahpaşa Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Avcılar Kampüsü Avcılar / İSTANBUL adresinden görülebilir ve 100,00- 
Türk Lirası karşılığı İ.Ü.-Cerrahpaşa Strateji Geliştirme Başkanlığına (TR19 0001 2009 8200 
0004 0001 16) yatırılan bedelin makbuzu ile yine aynı adresten satın alınabilir. 

7.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar İstanbul 

Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Avcılar Kampüsü, Bilimsel Araştırma Projeleri 
Koordinasyon Birimi, Avcılar Kampüsü İdari Birimler Binası, Avcılar / İSTANBUL adresine 
elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
 7696/1-1 
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ELEKTRONİK DENETLEME (EDS) SİSTEMLERİ KURULUMU VE 6 YIL SÜRE İLE 

İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Yozgat İli Sorgun Belediye Başkanlığından: 

Sorgun Belediyesi Elektronik Denetleme Sistemlerinin (KGYS-EDS) Kurulumu ve 6 yıl 

süre ile işlettirilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35 inci maddesinin a bendine göre 

kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Konusu Olan İşin Niteliği Yeri ve Süresi 

Tasarruf Hakkı Belediyemize ait Sorgun Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde kalan 

karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek 

üzere kullanılacak Elektronik Denetleme Sistemlerinin, EDS Komisyon Raporunda ve KMZ 

dosyalarında belirtilen 2 (iki) noktada ortalama hız ihlal tespit sistemi, 4(dört) noktada kırmızı 

ışık ihlal tespit sistemi , 6 (altı) noktada park ihlal tespit sistemi kurulması ve verilerin Fiber Optik 

veri transfer yoluyla EDS merkezine aktarılması ve Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce 

kullanılması için Emniyet Genel Müdürlüğü birimine teslimi, Emniyet Genel Müdürlüğü’nde 

sistemin devreye alınması tarihinden itibaren 6 (altı) yıl süre ile sözleşme süresinde tüm 

masrafları firma tarafından karşılanmak üzere; tüm bakım, onarım, sistemin 7 (yedi) gün / 24 

(yirmi dört) saat çalışır halde desteğinin verilmesi, ihlallerin ceza makbuzuna dönüştürülmesi için 

gerekli dokümantasyon vb. işleri yapmak için gerekli personeli çalıştırma işlerinin Yükleniciye ait 

olmak üzere işletilmesi işi “HASILAT/GELİR PAYLAŞIMI MODELİ” ile 2886 sayılı Devlet 

İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile yapılması için ihaleye 

çıkartılmıştır. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

1 - Adı : Sorgun Belediye Başkanlığı 

a) Adresi : Bahçelievler Mahallesi Hürriyet Meydanı No: 1 Sorgun/ 

YOZGAT 

b) Telefon ve faks numarası : 0 354 415 1236 / 0 354 415 3425 

c) Elektronik Posta Adresi : srg@sorgun.bel.tr 

2 - İhale konusu işin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : EDS sistemlerinin kurulumu 6 yıl süre ile işletilmesi 

b) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 15 gün 

içinde teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 

c) İşin yapım süresi : Yüklenici, sözleşme sonrasını takip eden azami 180 (Yüz 

Seksen) takvim günü içinde ihalede belirtilen Trafik 

Denetleme Sistemleri cihazlarını kurarak işletmeye 

alacaktır. 

d) İşin süresi : Tasarruf Hakkı Belediyemize ait Sorgun Belediyesi 

mücavir alan sınırları içerisinde kalan karayollarında can 

ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik 

akışını temin etmek üzere kullanılacak Elektronik 

Denetleme Sistemlerinin, EDS Komisyon Raporunda ve 

KMZ dosyalarında belirtilen 2 (iki) noktada ortalama hız 

ihlal tespit sistemi, 4 (dört) noktada kırmızı ışık ihlal 

tespit sistemi, 6 (altı) noktada park ihlal tespit sistemi 

kurulması ve verilerin Fiber Optik veri transfer yoluyla 
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EDS merkezine aktarılması ve Sorgun İlçe Emniyet 

Müdürlüğü'nce kullanılması için Emniyet Genel 

Müdürlüğü birimine teslimi, Emniyet Genel 

Müdürlüğü’nde sistemin devreye alınması tarihinden 

itibaren 6 (altı) yıl süre ile işletilmesi işi sözleşme 

süresinde tüm masrafları firma tarafından karşılanmak 

üzere; tüm bakım, onarım, sistemin 7 (yedi) gün / 24 

(yirmi dört) saat çalışır halde desteğinin verilmesi, 

ihlallerin ceza makbuzuna dönüştürülmesi için gerekli 

dokümantasyon vb. işleri yapmak için gerekli personeli 

çalıştırma işlerinin Yükleniciye ait olmak üzere 

işletilmesi işi “HASILAT/GELİR PAYLAŞIMI MODELİ” 

e) İşin yapılacağı yer : Sorgun Belediyesi sınırları içinde EDS komisyon 

raporunda belirtilen noktalardaki kamera işletim 

sistemleri ve park yerleri. 

f) İhalenin yapılacağı yer : Sorgun Belediyesi Hizmet Binası, Encümen Toplantısı 

Odası 

g) İhale tarihi ve saati : 13/10/2020 Salı Günü Saat: 14:30 

h) İşin tahmin edilen bedeli : 5.492.900,00 TL+ KDV (Beşmilyondörtyüzdoksanikibin 

dokuzyüz Türklirası) 

ı) Geçici Teminat Miktarı yaklaşık yatırım maliyetinin en az %3’ü dür (164.787,00 TL) 

i) Kesin teminat yaklaşık yatırım maliyetinin en az %6’sı dır (329.574,00 - TL) 

3 - İhaleye katılacak isteklilerden, ihaleye katılabilmek ve teklif verebilmek için istenen 

yeterlilik şartları ve gerekli belgeler; 

a) Şirketin kanuni adresini belirten adres beyanı, 

b) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, 

c) İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi ve/veya 

Meslek Odası Belgesi, 

Gerçek Kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge; 

Tüzel Kişi olması halinde Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi 

Odası’ndan veya İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 

ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Tüzel Kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge 

(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı Tüzel Kişiliğin belgelerinin bu Tüzel Kişiliğin 

bulunduğu ülkede ki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması 

gerekmektedir). 

Ortak Girişim olması halinde Ortak Girişimi oluşturan Gerçek veya Tüzel Kişilerin her 

birinin (a) (b) ve(c) deki esaslara göre temin edecekleri belge. 

d) İhalenin yapıldığı yıl içerisinde Ticaret, Meslek ve/veya Sanayi Odası’ndan alınmış 

İhale Yasaklısı olmadığına dair belge (Gerçek veya Tüzel Kişiliklerden istenmekle beraber, Ortak 

Girişimde ise, her bir Gerçek veya Tüzel Kişiliklerden ayrı ayrı istenmektedir). 



Sayfa : 118 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2020 – Sayı : 31261 

 

e) İmza sirküleri, 

Gerçek Kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi, 

Tüzel Kişi olması halinde ilgisine göre Tüzel Kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile 

Tüzel Kişiliğin yönetimdeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya 

bu hususları tevsik eden belgeler ile Tüzel Kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de 

şubesi bulunmayan yabancı Tüzel Kişilerinin bu Tüzel Kişiliğin bulunduğu Türk 

Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir) 

Ortak Girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan Gerçek Kişi veya Tüzel Kişilerin 

her birinin (d) veya (e) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 

İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

Vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamelerini vermesi. 

f) İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter 

tasdikli Ortak Girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, 

g) Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesi’nden, ihale ilan tarihinden sonra 

alınmış belge, 

h) Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sosyal Güvenlik 

Kurumu İl Müdürlüğünden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge, 

i) İsteklinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ve diğer kanunlardaki hükümler 

gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair 

beyanlarını içerir beyan yazısı vermesi gerekmektedir. 

j) İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer 

belgeleri. 

- İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yıl sonu 

bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, 

- İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yıl 

sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu 

kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 

müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form-KİK026.1/M) 

sunmaları gerekmektedir. 

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 

- Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) 

içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli 

borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen 

varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir), 

- Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının 

(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat 

maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir), 

- Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması, ve 

belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın 

inşaat maliyetleri ile hakediş gelirleri gösterilmelidir. 

- Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini 

sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik 

kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
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Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin 
ilgili mevzuata göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir 
ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya 
bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke 
mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış 
olması gereklidir. 

- Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların 
bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke 
mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik 
edilebilir. 

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı 
sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur. 

k) Geçici teminata ait belge. Şartnamenin 3. madde (b) bendinde belirtilen tutardan az 
olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. (Banka teminat 
mektupları süresiz verilecektir). 

I) İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslı, 
m) Sorgun Belediyesinden ihale ilan tarihinden sonra alınmış “borcu yoktur belgesi” 
n) İhale konusu yerlerin görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı 
o) İhaleye katılmak isteyen Tüzel Kişiliklerde Şirket Müdürü’nün veya şirket adına 

ihaleye katılan yetkilinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde 
alınmış adli sicil kaydı. (Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında 
Terör Örgütleri ile ilişkili, Vatana İhanet, Devletin ve Milletin bölünmez bütünlüğüne kastedilen 
vb. adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar) 

p) İsteklinin önerdiği veya teklif ettiği sistemde kullanılacak tüm elektronik bileşen ve 
saha ürünlerin ürün katalogları ihale dosyasında sunulacaktır. 

q) İstekliler EDS bileşenlerinin ve ürünlerinin üretici veya kanuni temsilcisinden alınmış 
bu sistemleri 10 (on) yıl süre ile garanti ve garanti sonrası servis bakım, onarım hizmetlerini 
vermeye yetkili olduğuna dair yetki belgelerini teklifleri ile birlikte sunacaktır. 

r) İsteklilerin önerdiği ve teklif edilen ürünlerin teknik dokümanlarına ait (bilgi, veri, 
belge, tanıtım ve broşürler) teklifle birlikte verilecek ve ürün dokümanlarında hangi ürün teklif 
edildiği katalog üzerinde gösterilecektir. 

s) İhaleye katılacak istekliler tarafından bu ihaleye ait 
i. İdari Şartname ve 
ii. Teknik Şartname 
her sayfasını “Okudum ve anladım.” olarak ıslak imzalı ve kaşeli olarak teklif dosyasına 

konulacaktır. 
t) İsteklilerin önerecekleri EDS cihazlarını tedarik edecekleri firmada "Elektronik 

Denetleme Sistemleri" veya “Yazılım, Donanım Geliştirme ve Elektronik Tasarım Hizmetleri” 
konusunda ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Sertifikasına sahip olacak ve ihale dosyalarında 
sunacaklardır. İlgili belge Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından onaylanmış olması 
gerekmektedir. Onaylı olmayan belge isteklileri değerlendirme dışı kalacaktır. 

u) İsteklilerin önerecekleri EDS cihazlarını tedarik edecekleri firmada "Elektronik 
Denetleme Sistemleri" ve “Yazılım, Donanım Geliştirme ve Elektronik Tasarım Hizmetleri” 
konusunda ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikasına sahip olacak ve ihale dosyalarında 
sunacaklardır. İlgili belge Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından onaylanmış olması 
gerekmektedir. Onaylı olmayan belge isteklileri değerlendirme dışı kalacaktır. 
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v) İsteklilerin önerecekleri EDS cihazlarını kurum yaptıracakları firmada "Elektronik 

Denetleme Sistemleri" ve “Yazılım, Donanım Geliştirme ve Elektronik Tasarım Hizmetleri” 

konusunda OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasına sahip olacak ve 

sözleşme sonrasında idareye sunacaklardır. 

w) İsteklilerin teklif ettikleri donanımlar EDS cihazlarına ait, tedarikçi firmadan alınmış 

ve cihazların hali hazırda 1 (bir) il/ilçe veya beldede elektronik denetleme sistemi OHÖD 

kurulumunda kullanıldığı ve çalışır halde olduğuna dair belge, il/ilçe emniyet müdürlüğünden 

sistemin sorunsuz bir şekilde aktif olarak çalıştığına dair “Sistem İşlerlik Belgesi” ibraz etmelidir. 

Aynı zamanda ilgili belgenin verildiği il/ilçe veya belde www.trafik.gov.tr EDS noktalarında 

görülmesi gerekmektedir. 

x) İstekliler teklif edecekleri Ortalama Hız Ölçüm Donanımı veya Plaka Tanıma 

Sistemleri için üretici firmadan temin edecekleri ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 

verilen TİP onay belgesini ve Damga planı belgesini ihale dosyasında ibraz edeceklerdir. 

y) İstekliler, kuracakları sistemi bilgi güvenliği kapsamında bir denetim firmasından işin 

teslimi öncesi uygunluğuna dair raporları teslim edecektir. Bu bağlamda denetim yapacak firmada 

ISO27001, ISO 20000, denetim yapacak personelde ise CISA, CIA veya Başdenetçi sertifikaları 

bulunmalıdır. İstekli tarafından kurulacak sistemin denetimini yapacak firma ile yapılan resmi 

sözleşme ve ilgili sertifikaların ihale dosyasında bulunması gerekmektedir. 

z) İhaleye katılacak istekliler, Türkiye sınırları içerisinde daha önce EDS kapsamında 

(HİTS) hız ihlal tespit sistemi, (KİTS) kırmızı ışık ihlal tespit sistemi, (OHÖD) ortalama hız 

ölçüm donanımı, (PITS) park ihlal tespit sistemlerinden birini kurmuş ve toplam en az 1(Bir) yıl 

işletmiş olacak ve ilgili belediyeden alınmış işletme belgesini ihale dosyasında sunacaklardır. 

- İhaleye katılacak istekliler, ISO27001 Bilgi Güvenliği sertifikasına sahip olacak ve ihale 

dosyalarında sunacaklardır  

- İhaleye katılacak istekliler, Tesis Güvenlik Belgesine sahip olacak ve ihale dosyalarında 

sunacaklardır. 

- Ürünlerin Teknik Doküman Belgeleri Malzeme listesine Göre sıralı ve fihristli 

olacak (EK-1)  

Yetki Belgeleri 

- Yetki Belgesi - Ortalama Hız Tespit Sistemleri (Koridor Hız-OHTS) 

- Yetki Belgesi - Kırmızı Işık İhlal Tespit Sistemleri (KİTS) 

- Yetki Belgesi - Park İhlal Tespit Sistemleri (PİTS) 

İhale Dosyasında Sunulacak Belgeler 

- TS 13788 EDS - Ortalama Hız Ölçme Donanımı (OHÖD) 

- TS 13788 Belgelendirme Kriterinde yer alan güncel Elektromanyetik uyumluluk (EMC) 

Test Raporu 

- TS 13789 EDS – Kırmızı Işık İhlal Tespit Donanımı (KİTS) 

- EDS’lere ait LVD alçak gerilim yönetmeliğine uygunluk belgesi 

- Çevre şartlarına dayanaklılık (EN 60068 standardının ilgili bölümleri) deneyleri belgesi 

- EDS Saha bileşenlerinin dış müdahalelere karşı dayanıklılığını (TS EN 60068-2-31 

standardına sahip olduğunu) gösterir belge 

- EDS’lerde kullanılacak her türlü cihaz ve donanıma ait (Anlık Hız İhlal Tespit Sistemi, 

Kırmızı Işık İhlal Tespit Sistemi  

- Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemleri, Banket/Emniyet Şeridi/ Ters Yön/Girilmez 

Yol/Dönüş İhlal Tespit Sistemi, 
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- Park İhlal Tespit Sistemi, Gabari İhlal Tespit Sistemi, Mobil İhlal Ölçüm ve Tespit 

Sistemi) CE belgesi 

- Teklif edilen EDS cihazının en az IP65 standardında olduğunu gösterir test raporu 

- Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi Kamerası için CE Belgesi 

- Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi Kamerası için EN 61000-6-2/-4, 

- Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi Kamerası için EN 61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-11 

- Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi Kamerası için Çevresel Testler EN-60068-2-1/-2/-6/-

18/-30/-31/-47/-78, 

- Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi Kamerası için LVD EN 60950-1:2006/A2:2013 

- Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi Kamera Muhafazası için IK 10 

- Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi Kamera Muhafazası için NEMA (Tip 4X) 

- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen TİP onay belgesi ve Damga Planı 

belgesi 

4 - Katılamayacak Olanlar; 

- 2886 sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak 

ihalelere katılamazlar. Bu yasağa uymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa 

ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa bozularak kesin teminatı gelir kayıt olunur. 

- "İhaleye katılma şartları" bölümünde bahsedilen evrakları süresi içerisinde teslim 

etmeyenler, eksik teslim edenler (Bunların evraklarının tümü ve iç zarfı açılmaksızın kendilerine 

iade edilir ve ihale odasından çıkarılırlar) 

- Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaları yasaklanmış olanlar, doğrudan 

veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar (Yasaklı olmasına rağmen yasaklı kişinin ihaleye girmesi 

ve üzerine ihale yapılmış olması halinde ihale bozularak geçici teminatı gelir kaydedilir. 

Sözleşme yapılmışsa sözleşmesi iptal edilerek yatırmış olduğu teminat nakde çevrilip gelir 

kaydedilir.) 

- İhaleye 06.10.1981 tarih ve 17480 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 2531 sayılı 

“Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun” kapsamına giren 

şahıslar katılamazlar. 

- İsteklilerin, gerçek kişi olması halinde kendisi veya kendisinin 1. dereceye kadar yakın 

akrabalarının, kendileri ya da ’dan fazla hisseye sahip oldukları ortaklıkları, tüzel kişi olması 

halinde tüzel kişilik ve ’dan fazla hisseye sahip olduğu ortaklıklarının idare ile yargıya intikal 

etmiş ihtilaflarının bulunması halinde ihaleye katılamazlar. 

- Sorgun Belediyesi’ne borcu bulunan istekliler ihaleye katılamaz. 

- İstekliler tarafından sunulan cihazların teknik değerlendirilmesi Sorgun Belediyesi tarafından 

oluşturulacak komisyonu tarafından yapılacaktır. Bu sebeple Kullanılacak sistem ve bileşenlerinin 

katalogları ve malzeme listeleri teklif dosyasında sunulacaktır. Teklif zarfları açıldığında ilk 

oturumda teknik yeterlilikler incelenecektir. Dosyasında eksiği olan ve teknik yeterliliği 

sağlayamayan istekliler ihale dışı bırakılacaktır. 

- İsteklilerin ortak girişim olarak ihale katılması yapılacak işin özelliği açısından kabul 

edilmeyecektir. İstekli tüzel kişilerin münferiden başvuru yapması gerekmektedir. 
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5 - Tekliflerin Hazırlanması; 

- Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, 

soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adres yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli 

tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat 

mektubu 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. 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 ret olunarak hiç yapılmamış sayılır. 

- Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası 

kalmayacak şekilde 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. 

- Tekliflerin değerlendirilmesinde temel kriter istekliler tarafından Toplam Ceza Tutarı 

üzerinden teklif ve talep edilen hasılat payı oranı olacak olup, teklif edilen hasılat payı oranları 

üzerinden eksiltme şeklinde olacaktır. 

- Kapalı teklif usulü ile hasılat payı oranı üzerinden azaltma (eksiltme) usulü ile yapılacak 

ihalede; geçerli en düşük teklifin üstünde olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden 

sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Eksiltme usulü ile isteklilerden her 

turda indirim yapılması istenecektir. Her turda en az %0,10 puandan az eksiltme yapılamaz. 

- Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunu’nun 37. maddenin son fıkrası hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez. 

- Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son 

tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla 

tespit edilir. 

6 - Diğer Şartlar: 

- Söz konusu ihale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup, istenen 

bütün bilgi ve belgelerin (geçici teminat, ihale şartname bedelinin yatırıldığına dair belge dâhil) 

bu kanuna uygun olması gerekmektedir. 

- İhale şartnamesi ve ekleri, Mali Hizmetler Müdürlüğünden 5.000 (beşbin) ¨ (KDV 

DÂHİL) bedelle satın alınacak ve dosya satın alındı makbuzu ihale dosyasına konulmak üzere 

istekli veya yetkili vekillerine verilir. 

- Geçici teminat bedeli Halk Bankası Sorgun şubesi nezdinde bulunan TR 83 0001 2009 

7880 0007 0000 13 IBAN no’lu Sorgun Belediye Başkanlığı hesabına ya da Belediyemiz Mali 

Hizmetler Müdürlüğüne yatırılacaktır. Geçici teminat mektubu ihale dosyası ile verilecektir. 

- İsteklinin belgeleri ve EDS cihazlarını tedarik edecekleri firmadaki yetki belgeleri 

(Üretici veya yetkili satıcı belgesi); Belgeler sırasıyla okunaklı bir şekilde ayrı ayrı dosya şeklinde 

aşağıda belirtilen sıraya göre sunulacaktır. 

- Eşit teklif verilmesi halinde yerli malı ürün teklif eden istekliler lehine, öncelik 

sağlanacaktır. 

- Teklifler Türkçe olarak verilecektir. 

- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. 

İlgililere ilanen duyurulur. 7698/1-1 
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GSM-R VE TRANSMİSYON SİSTEMLERİ İÇİN 91 KALEM YEDEK MALZEME 
SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2020/506089 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Anafartalar Mahallesi 

Hipodrom Caddesi No: 3   06330 Gar/Altındağ/ANKARA 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (312) 309 05 15/4351 - 4311 - 0 (312) 311 53 05 
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@tcdd.gov.tr 
2 - İhale konusu malın 
      adı ve miktarı : GSM-R ve Transmisyon Sistemleri İçin 91 Kalem Yedek 

Malzeme Temini İşi 
3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 

Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi 
Başkanlığı Genel İhale Komisyonuna 04/11/2020 Çarşamba günü saat 14.30’a kadar verilmiş 
veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol 
Dairesi Başkanlığı Bakım Sipariş Şube Müdürlüğünde (4035 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 
Merkez Veznesinden (Zemin Kat) KDV dahil 150,-TL. bedelle temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir.  7819/1-1 
—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Ankara Atatürk Anadolu Lisesi Geliştirme Vakfı (AAALGV). 
VAKFEDENLER: Nazire Cansen KILIÇÇÖTE, Ender Mevlüt KARAKOÇ. 
VAKFIN İKAMETGÂHI: Ankara. 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesinin 08.07.2020 tarihli ve E: 2019/350, K: 2020/126 
sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nden mezun olan, mezun olmasa dahi 
bu lisede en az bir dönem öğretim görmüş ve gören, öğretmenlik yapmış ve yapan kişiler 
arasındaki sosyal dayanışmayı güçlendirmek ve geliştirmek, eğitimlerini, kültürel, bilimsel ve 
sanatsal yeteneklerini geliştirmelerine katkıda bulunmak, okulumuzun daha nitelikli hizmet 
vermesine destek vermek, çağdaş eğitimi geliştirici araştırmalar yapmak. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 80.000 TL (Seksenbin). 
YÖNETİM KURULU: Nazire Cansen KILIÇÇÖTE, Ender Mevlüt KARAKOÇ. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden 

arta kalan mal ve hakları Mütevelli Heyetin vereceği karar ile benzer amaçla faaliyet gösteren, 
Mütevelli Heyetin belirleyeceği vakıf, dernek, yardım kuruluşu vb. kuruluşlara devredilebilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 7707/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7812/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7812/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7812/3/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7812/4/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7812/5/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7813/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7823/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7824/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7825/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7826/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7827/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7828/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7828/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7818/1-1 
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İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılan akademik birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri çerçevesinde 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi’nde belirtilen şartları taşımak kaydıyla öğretim 
üyesi alınacaktır.  

A - Başvuruda İstenecek Belgeler: 
1. Başvuru dilekçesi,(https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/akademik-ilanlar adresinden alınacak 

form kullanılacaktır) 
2. Özgeçmiş, 
3. Nüfus cüzdan fotokopisi, 
4. Adli sicil belgesi, 
5. Hizmet belgesi, (Herhangi bir kamu kurumunda çalışmış/çalışan adaylar için) 
6. Üç adet fotoğraf, (4,5x6 cm. ebadında vesikalık fotoğraf) 
7. Adayların Lisans, Yüksek lisans, Doktora diplomaları ile Doçentlik ve diğer eğitim 

belgelerinin aslı veya Noter/Resmi Kurumlarca onaylanmış mühürlü örneği, (e-Devlet üzerinden 
alınanların karekodlu olması gerekmektedir.) 

8. a) Profesör kadrosuna başvuracak adaylar için; Bilimsel yayınlar, kongre, konferans 
tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve faaliyetlerini kapsayan altı (6) adet dosya ile tüm bu 
bilgileri içeren altı (6) adet CD, 

b) Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar için; Bilimsel yayınlar, kongre, 
konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve faaliyetlerini kapsayan dört (4) adet dosya ile 
tüm bu bilgileri içeren dört (4) adet CD, 

9. Birer adet yüksek lisans ve doktora tezine ait CD ve bu tezlere ait intihal tespit 
programları üzerinden alınmış rapor, 

10. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya 
eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesi.  

B - Açıklamalar: 
1. Profesör kadrosu daimi statülüdür. Doçent ünvanlı olanlar Doktor Öğretim Üyesi 

kadrosuna başvuramazlar. 
2. Başvuru süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.  
3. Adayların Profesör kadrosu için Personel Daire Başkanlığı’na, Doktor Öğretim Üyesi 

kadrosu için ilgili akademik birime şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan 
başvurular kabul edilmeyecektir. 

4. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu/ 
Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması şarttır. 

5. Başvurunun kabul edilebilmesi için Üniversitemiz “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 
Atanma Yönergesi”nin 9. maddesine göre “Ön Değerlendirme Komisyonunun Olumlu Görüşü” 
gerekmektedir. Adayların, anılan yönerge kapsamında “İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Kadrolarına Atamalarda ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Asgari Koşulların 
Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formu”nu doldurarak başvuru yapmaları 
gerekmektedir (https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/akademik-ilanlar adresinden alınacak form 
kullanılacaktır). 

6. Nihai atama yetkisi Rektörün takdirindedir. 

S. 

NO 
FAKÜLTE BÖLÜM 

ANABİLİM 

DALI 
UNVAN 

KAD. 

DER. 
ADET 

İHTİYAÇ VE HİZMET GEREKLERİ 

DOĞRULTUSUNDA ARANAN NİTELİKLER 

1. Edebiyat Sosyoloji 
Uygulamalı 

Sosyoloji 
Profesör 1 1 

Türk Modernleşmesi ve Siyasal Toplumsallaşma 

alanlarında çalışmalar yapmak. 

2 
Eğitim 

Bilimleri 
Temel Eğitim Sınıf Eğitimi 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

3 1 

Pedagojik dil bilgisi, Yabancı dil pedagojisi, 

Türkçe öğretimi ve yaklaşımları konularında 

çalışmalar yapmış olmak. 

 7699/1-1 
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Orman Genel Müdürlüğünden: 

DAİMİ İŞÇİ ALIM İLANI 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, 

Greyder Operatörü 171 adet, Dozer Operatörü 56 adet, Ekskavatör Operatörü 41 adet ve İş 

Makinesi Operatörü 6 adet olmak üzere toplamda 274 adet Belirsiz Süreli (daimi) işçi alımı 

yapılacaktır. 

Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında 

belirtilecektir. Bu ilanlar 05-09/10/2020 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yayımlanacaktır. 

İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden 

yapacaklardır. 

Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar 

aday çağrılacaktır. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir. 

Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğü 

internet sitesinden de ayrıca duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı 

tebligatla bildirim yapılmayacaktır. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi 4857 sayılı İş 

Kanunu uyarınca iki aydır. 

İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ile Sözlü ve 

Uygulamalı Sınavın yeri ve tarihi Bölge Müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. 

Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama 

süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir. 

İlan olunur. 

BÖLGE 

MÜDÜRLÜĞÜ 
İLİ 

DOZER 

OPERATÖRÜ 

GREYDER 

OPERATÖRÜ 

EKSKAVATÖR 

OPERATÖRÜ 

İŞ MAKİNESİ 

OPERATÖRÜ 
TOPLAM 

ADANA ORMAN 

BÖLGE 

MÜDÜRLÜĞÜ 

Adana 1 4 0 0 5 

Osmaniye 0 1 0 0 1 

AMASYA ORMAN 

BÖLGE 

MÜDÜRLÜĞÜ 

Amasya 1 3 4 0 8 

Çorum 1 0 0 0 1 

Samsun 1 1 0 0 2 

Tokat 1 2 0 0 3 

ANKARA ORMAN 

BÖLGE 

MÜDÜRLÜĞÜ 

Ankara 4 5 0 0 9 

Çankırı 0 0 1 0 1 

ANTALYA ORMAN 

BÖLGE 

MÜDÜRLÜĞÜ 

Antalya 1 8 0 0 9 
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ARTVİN ORMAN 

BÖLGE 

MÜDÜRLÜĞÜ 

Artvin 2 8 0 0 10 

BALIKESİR ORMAN 

BÖLGE 

MÜDÜRLÜĞÜ 

Balıkesir 3 8 0 0 11 

BOLU ORMAN 

BÖLGE 

MÜDÜRLÜĞÜ 

Bolu 1 10 1 0 12 

Düzce 2 3 1 0 6 

BURSA ORMAN 

BÖLGE 

MÜDÜRLÜĞÜ 

Bilecik 1 2 0 0 3 

Bursa 3 6 0 0 9 

ÇANAKKALE 

ORMAN BÖLGE 

MÜDÜRLÜĞÜ 

Çanakkale 1 6 0 0 7 

DENİZLİ ORMAN 

BÖLGE 

MÜDÜRLÜĞÜ 

Denizli 1 6 0 0 7 

Uşak 1 2 0 0 3 

ELAZIĞ ORMAN 

BÖLGE 

MÜDÜRLÜĞÜ 

Elazığ 1 2 0 0 3 

Malatya 0 1 0 0 1 

Muş 0 0 0 1 1 

ERZURUM ORMAN 

BÖLGE 

MÜDÜRLÜĞÜ 

Erzincan 0 1 0 0 1 

Erzurum 1 2 3 0 6 

Kars 0 1 0 0 1 

ESKİŞEHİR 

ORMAN BÖLGE 

MÜDÜRLÜĞÜ 

Afyonkarahisar 0 1 2 0 3 

Eskişehir 3 3 4 0 10 

GİRESUN ORMAN 

BÖLGE 

MÜDÜRLÜĞÜ 

Giresun 1 2 0 0 3 

Ordu 2 3 0 0 5 

ISPARTA ORMAN 

BÖLGE 

MÜDÜRLÜĞÜ 

Burdur 1 1 0 0 2 

Isparta 1 1 0 0 2 

İSTANBUL ORMAN 

BÖLGE 

MÜDÜRLÜĞÜ 

İstanbul 1 3 1 0 5 

Kırklareli 0 4 0 0 4 

Tekirdağ 1 0 0 0 1 

İZMİR ORMAN 

BÖLGE 

MÜDÜRLÜĞÜ 

İzmir 0 6 3 0 9 



Sayfa : 154 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2020 – Sayı : 31261 

 

KAHRAMANMARAŞ 

ORMAN BÖLGE 

MÜDÜRLÜĞÜ 

Gaziantep 1 1 0 0 2 

Hatay 2 0 1 0 2 

Kahramanmaraş 3 3 2 0 8 

Kilis 0 0 0 1 1 

KASTAMONU 

ORMAN BÖLGE 

MÜDÜRLÜĞÜ 

Kastamonu 0 12 0 0 12 

Sinop 2 7 0 0 9 

KAYSERİ ORMAN 

BÖLGE 

MÜDÜRLÜĞÜ 

Kayseri 0 0 6 0 6 

Nevşehir 0 0 1 0 1 

Sivas 0 1 0 0 1 

Yozgat 0 1 1 0 2 

KONYA ORMAN 

BÖLGE 

MÜDÜRLÜĞÜ 

Karaman 0 1 0 0 1 

Konya 1 2 0 0 3 

KÜTAHYA ORMAN 

BÖLGE 

MÜDÜRLÜĞÜ 

Kütahya 2 1 3 0 6 

MERSİN ORMAN 

BÖLGE 

MÜDÜRLÜĞÜ 

Mersin 0 6 0 0 6 

MUĞLA ORMAN 

BÖLGE 

MÜDÜRLÜĞÜ 

Aydın 0 0 0 2 2 

Muğla 0 7 3 0 10 

SAKARYA ORMAN 

BÖLGE 

MÜDÜRLÜĞÜ 

Kocaeli 0 2 0 0 2 

Sakarya 2 4 2 0 8 

ŞANLIURFA 

ORMAN BÖLGE 

MÜDÜRLÜĞÜ 

Adıyaman 0 0 0 1 1 

Diyarbakır 0 1 0 0 1 

Mardin 0 0 0 1 1 

Şanlıurfa 1 1 1 0 3 

TRABZON ORMAN 

BÖLGE 

MÜDÜRLÜĞÜ 

Gümüşhane 1 2 0 0 3 

Trabzon 1 4 0 0 5 

ZONGULDAK 

ORMAN BÖLGE 

MÜDÜRLÜĞÜ 

Bartın 0 3 0 0 3 

Karabük 3 2 0 0 5 

Zonguldak 0 4 1 0 5 

TOPLAM: 56 171 41 6 274 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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1
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46
60

74

80

93
99

123
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Silifke-Mut Devlet Yolunun 11+500.00-12+000.00 Kilometreleri Arasında

Meydana Gelen Heyelan Sonrasında Bölgedeki Çalışmaların Bir An Önce
Tamamlanarak Yolun Trafiğe Açılması Amacıyla Bazı Taşınmazlar ile
Üzerlerindeki Müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3035)

–– Hatay İli, Antakya İlçesi, General Şükrü Kanatlı Mahallesinde Bulunan Bazı
Taşınmazların Tarihi Önemi Haiz Bazı Yapıların Turizme Kazandırılması
Amacıyla Hatay Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3036)

YÖNETMELİKLER
–– Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Tehdit ve Tehlikelere Dair Görev

Yönetmeliği (Karar Sayısı: 3033)
–– Coğrafi Bilgi Sistemi Uzmanlığı Yönetmeliği (Karar Sayısı: 3034)
–– Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Disiplin Kurulları ve Amirleri Hakkında

Yönetmelik
–– İstanbul Medeniyet Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
–– Kafkas Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojisi Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– Kapadokya Üniversitesi İhale Yönetmeliği
–– Sanko Üniversitesi İhale Yönetmeliği

KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/09/2020 Tarihli ve 9579, 9580 ve

9581 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2020 Tarihli ve 2017/28013 Başvuru Numaralı

Kararı

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


