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YÖNETMELİKLER

Antalya AKEV Üniversitesinden:
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA VE MEZUNLARLA

İLETİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya AKEV Üniversitesi Kariyer Planla-

ma ve Mezunlarla İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına,
işleyişine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Antalya AKEV Üniversitesi Kariyer Planlama ve Me-

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

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik kariyer temsilcileri: Merkezin akademik kariyer temsilcilerini,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez: Antalya AKEV Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini,
ç) Mezunlar: Antalya AKEV Üniversitesi mezunlarını,
d) Müdür: Merkezin Müdürünü,
e) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,
f) Öğrenciler: Antalya AKEV Üniversitesi öğrencilerini,
g) Rektör: Antalya AKEV Üniversitesi Rektörünü,
ğ) Üniversite: Antalya AKEV Üniversitesini,
h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; Üniversiteye kayıtlı öğrenciler ve mezunlar ile

yeni iş fikirleri, girişimcilik ve iş hayatları ile ilgili bilimsel, mesleki ve eğitsel çalışmalarda
bulunmak, farkındalık bilincini geliştirmek, ulusal ve uluslararası düzeyde uygulama ve araş-
tırmalar yapmak, danışmanlık ve bilgilendirme hizmetlerini özel ve kamu sektörleri ile koor-
dinasyon halinde vermektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Bireysel kariyer planlama ve geliştirmeye yönelik eğitim, organizasyon ve yayın faa-

liyetleri gerçekleştirmek.
b) Öğrencileri iş bulma süreçleri konusunda bilgilendirmek, hazırladıkları özgeçmişleri

yorumlamak ve mülakat provasıyla öğrencilere kariyer danışmanlığı yapmak.
c) Mezunlarla iletişim içinde ortak faaliyetler yürütmek ve bu faaliyetlerin koordinas-

yonunu sağlamak, mezunlara planladıkları iş fikirlerini uygulamaya koymaları konusunda des-
tek vermek.
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ç) Kalite Koordinatörlüğü ile birlikte öğrenciler ve mezunlar ile ilgili verileri istatistiksel
olarak analiz etmek ve Üniversitenin tercih edilebilirliğini değerlendirerek geliştirmeye yönelik
çalışmalar planlamak.

d) Üniversite öğrencilerinin staj ve iş başvurusu yapabilmeleri için özel/kamu kurum
ve kuruluşlarını bir araya getirecek olan kariyer fuarları organize etmek.

e) Üniversite bünyesinde kariyer planlama etkinlikleri ile ilgili çalışan öğrenci toplu-
lukları ve öğrenci temsilcileri ile ortak projeler geliştirmek ve bu projelerin yürütülmesine des-
tek vermek.

f) Mezun iletişim bilgilerini içeren ve kariyer gelişimlerini izleyen mezun bilgi sistemini
kullanarak Üniversitenin mezunlarıyla öğrencileri arasındaki bağı kuvvetlendirmek.

g) Merkezin faaliyet alanıyla ilgili hizmetlerin daha iyi yürütülmesi için ilgili her türlü
yayını yapmak ve bu alanlardaki Üniversite olanaklarının geliştirilmesini planlamak.

ğ) Üniversitenin tercih edilebilirliği ile prestijinin arttırılması paralelinde profesyonel
ve akademik kariyer planlamaya yönelik stratejilerin geliştirilmesine ve uygulanmasına yönelik
önerileri Rektörlüğe sunmak ve onaylanan önerileri uygulamak.

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, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından Rektör ta-

rafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebileceği
gibi, süresi bitmeden de aynı usulle görevden alınabilir. Müdür çalışmalarında kendisine yar-
dımcı olmak üzere Yönetim Kurulundan bağımsız en fazla iki öğretim elemanını yardımcı ola-
rak görevlendirebilir. Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcılarından biri ken-
disine vekâlet eder. Müdür istediğinde müdür yardımcılarını değiştirebilir. Müdürün görevi
sona erdiğinde yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin çalışmalarının yürütülmesini sağlamak.
b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu kurullara baş-

kanlık etmek, Yönetim Kurulu kararları ile çalışma programını uygulamak ve Merkezin düzenli
çalışmasını sağlamak.

c) Fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki Merkez programlarıyla
ilgili koordinasyonu sağlamak.

ç) Her faaliyet dönemi sonunda, Yönetim Kurulunda değerlendirilmek üzere Merkez
faaliyet raporunu hazırlamak ve sunmak.

d) Merkezin Üniversitedeki akademik-idari birimler, öğrenci temsilcileri, öğrenci toplu-
lukları ve uygulama-araştırma merkezleri ile iletişim ve iş birliği içinde çalışmasını sağlamak.

e) Merkezin amaç ve faaliyetleri ile ilgili ulusal/uluslararası bilimsel ve mesleki etkin-
liklere katılımını sağlamak.

f) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversite Yönetim

Kurulu tarafından görevlendirilen dört öğretim elemanı ile birlikte en fazla yedi kişiden oluşur.
Görevlendirilen üyelerin görev süresi üç yıldır. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin
yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. Görevi sona
eren üye değiştirilebilir veya tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üze-
rine yılda en az iki kez olmak üzere toplanır ve başkanlığını Müdür yapar. Müdür gerekli gör-
düğü hallerde Yönetim Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu
salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin uygulamaları ile ilgili kararlar almak.
b) Merkezin genel strateji ve politikalarını oluşturmak, düzenlenecek programlarla ilgili

faaliyetlerin koordinasyonunu ve değerlendirmesini yapmak.
c) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirmek ve ilgili konularda gerekli kararlar almak.
ç) Kalite Koordinatörlüğü ile birlikte eğitim-öğretim yılı sonunda fakültelerden, ensti-

tülerden, yüksekokul ve meslek yüksekokullarından gelen faaliyet raporlarını değerlendirmek
ve bunları bir rapor halinde Rektörlüğe sunmak, sunacağı bu raporla ilgili esasları belirlemek
ve bir sonraki döneme ait çalışma programını koordine etmek.

d) Bir eğitim-öğretim yılında fakültelerden, enstitülerden, yüksekokul ve meslek yük-
sekokullarından gelen etkinlik önerilerini, Merkezin hangi hizmetleri vereceğini ve yapılacak
tüm etkinlikleri planlamak.

e) Eğitim programları sonunda verilecek olan katılım belgesi, sertifika ve benzeri bel-
gelerin onaylanması ve verilmesi ile ilgili esaslar belirlemek.

Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulunda, Merkezin faaliyet alanlarında çalışan, tecrübesi

olan, gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek kişiler yer alır. Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim
Kurulunun önerisi ve Rektörün onayıyla görevlendirilir. Danışma Kurulu, Üniversite içinden
ve dışından üç ila dokuz üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Üye-
lik süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Müdür gerektiği durumlarda, Danışma
Kurulu üyelerini düşünce ve deneyimlerinden yararlanmak, görüşlerini almak ve faaliyetleri
hakkında bilgi vermek üzere toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevi
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarını, uzun vadeli bilimsel ve

yönetsel planlarını değerlendirir ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Akademik kariyer temsilcileri
MADDE 14 – (1) Akademik kariyer temsilcileri; dekanlıklar, enstitüler ve yüksekokul

müdürlükleri bünyesinde, kariyer faaliyetlerini ve mezunlarla iletişimi gerçekleştirmek ve da-
nışmanlık konusunda destek vermek amacıyla birimler tarafından görevlendirilen en az birer,
en fazla üçer öğretim elemanı ve/veya öğrenci temsilcileridir.

Akademik kariyer temsilcilerinin görevleri
MADDE 15 – (1) Akademik kariyer temsilcilerinin görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda öğrencilere ve mezunlara/danışanlara, kariyer ge-

lişimlerinde danışmanlık hizmeti vererek destek olmak.
b) Uzmanlık alanlarında Yönetim Kuruluna proje önerisi sunmak ve uygun görüldüğü

takdirde bunların hayata geçirilmesi için çalışmalar yapmak.
c) Görev yaptıkları birimlerde, kariyer gelişimleri konusunda verecekleri birebir danış-

manlık yanında kariyer planlama ve geliştirme konularında eğitim, seminer ve konferans gibi
kitlesel bilgilendirici etkinliklerin düzenlenmesi konusunda çalışmalar yapmak.

ç) Uzmanlık alanlarında, öğrenciler/danışanlar için staj ve iş imkânları araştırmak.
d) Yönetim Kurulunun çalışmalarına katkı sağlamak.
Personel ihtiyacı
MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşı-
lanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ve Üniversite Yönetim Kurulunun aldığı kararlar uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Antalya AKEV Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İstanbul Medipol Üniversitesinden:
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

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

ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetme-
liğine uygun olarak, mal ve hizmet alım – satımları, yapım, taşınmaz alım – satım, kiralama,
kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerin ihaleleri 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) Birim yöneticisi: Rektörlüğe bağlı akademik ve idari birimlerin yöneticilerini,
c) 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,

ç) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal ve hizmet alım – satımları ile ya-
pım, kiralama, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlerin istekliler arasından se-
çilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin
imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

d) 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,

e) İhale usulleri: Bu Yönetmelikte düzenlenmiş olan ihale usullerini,
f) İhale ve Tedarik Yönetim Ofisi: Üniversite Rektörlük bünyesinde kurulan, ihale ve

lojistik işlemlerini yürüten birimi,
g) İhale yetkilisi: Mütevelli heyeti veya mütevelli heyetinin uygun gördüğü birim yö-

neticisi veya görevlileri,
ğ) İstekli: İhaleye teklif veren gerçek ya da tüzel kişiler ile ortak girişimleri,
h) İstekli olabilecek: İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik

dokümanı satın almış gerçek ve tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişimi,
ı) Kiralama: Üniversitenin kira sözleşmesinin kiracı tarafını oluşturmasını,
i) Kiraya verme: Üniversitenin kira sözleşmesinin kiraya veren tarafını oluşturmasını,
j) Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,
k) Mütevelli Heyeti: Üniversite Mütevelli Heyetini,
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l) Ön yeterlik dokümanı: İhale konusuna ilişkin olarak adaylarda aranılan şartları, ön
yeterlik kriterlerini ve gerekli diğer belge ve bilgileri,

m) Rektör: Üniversite Rektörünü,
n) Seyahat alımları: Üniversitenin münhasıran eğitim öğretim faaliyetleriyle ilişkisi ol-

mak üzere yurt içi/yurt dışı seyahat için ulaşım, konaklama, temsil/ağırlama ve benzeri işlem-
leri,

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

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

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

bir tarifeye göre yapılabilen alımları,
ş) Teklif: Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde isteklinin sunduğu fiyat teklifi ile

değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,
t) Trampa: 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun trampa ile ilgili

maddelerinde gösterilen işlemleri,
u) Üniversite: İstanbul Medipol Üniversitesini,
ü) 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,

v) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,
ifade eder.
İhale ve Tedarik Yönetim Ofisi
MADDE 4 – (1) Üniversitede, mal ve hizmet alım – satımları ile yapım, taşınmaz alım

– satım, kiralama, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemler, Rektörlük bünye-
sindeki İhale ve Tedarik Yönetim Ofisi tarafından gerçekleştirilir.

(2) İhaleye çıkılabilmesi için gerekli hazırlıklar İhale ve Tedarik Yönetim Ofisi tara-
fından gerçekleştirilir. İhale konusu işe ilişkin tahmini bedel hesap cetveli, idari ve teknik şart-
nameler, sözleşme tasarısı ve diğer dokümanlar hazırlanarak ihale onay belgesine eklenir ve
bu belge ihale yetkilisinin onayına sunulur.

(3) İhale ve Tedarik Yönetim Ofisi, doğrudan temin şeklindeki alım yöntemi için onay
belgesi hazırlayıp ihale yetkilisi onayına sunar. İhale yetkilisince görevlendirilecek İhale ve
Tedarik Yönetim Ofisi çalışanları tarafından doğrudan temin amaçlı piyasada fiyat araştırması
yapılarak tutanağa bağlanıp belgelerin eklenmesi suretiyle ihtiyaçlar temin edilir.

(4) İhale ve doğrudan temin onayları, ihale dokümanları, piyasa fiyat araştırmasına iliş-
kin belgeler, diğer satın alma belgeleri İhale ve Tedarik Yönetim Ofisince muhafaza edilir.

(5) Taşınmaz satımı, kiralama, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi işlemleri
öncesi Mütevelli Heyetinden onay alınır.

İhale talepleri
MADDE 5 – (1) İhtiyaçların tespitinde, verilen hizmetlerin aksamaması ve gereksiz

stoklardan kaçınılması için kısa ve uzun dönem planlamaların yapılması, bu yönde gerekli ted-
birlerin alınması gerekir. Üniversitenin stratejisine uygun olarak ihtiyaçlar tüm birimlerle bir-
likte planlanmalıdır.

(2) Üniversite birimleri, ihale taleplerini birim adı, tarih, işin tanımı, özelliği, ölçüsü,
cinsi, miktarı, gerekçesi ve acil ise belirterek ve yönetici onayını almış olarak ihale talep for-
muyla İhale ve Tedarik Yönetim Ofisine iletirler.
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(3) Belirlenmiş yöntemlerle talebi yapılmamış, net olarak tanımlanmayan veya gerekli
onayları alınmamış ihale talepleri işleme alınmaz.

(4) Talep eden birim tarafından, talep edilen mal veya hizmet alımı veya yapım işine
ilişkin teknik şartname ve ekleri hazırlanır ve talep ile birlikte İhale ve Tedarik Yönetim Ofisine
iletilir.

(5) İhale ve Tedarik Yönetim Ofisinde toplanan tüm ihale talepleri, ayrı ayrı veya bir-
leştirilerek değerlendirilir. Stok seviyeleri, bütçeye uygunluk ve ödenek kontrolü yapılır. Gerek
duyulduğunda talep sahibi birimlerin yetkililerinden, talebin yeniden incelenmesi ve varsa ek-
sikliklerin giderilmesi istenebilir. Tamamlanan onayları alınmış, tam ve eksiksiz talepler için
İhale ve Tedarik Yönetim Ofisince ihale işlemleri başlatılır.

Temel ilkeler
MADDE 6 – (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.

Tahmini bedel
MADDE 7 – (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 lisanslı gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından Sermaye Pi-
yasası Kurulu mevzuatına uygun olarak ve hiçbir sınırlamaya bağlı olmaksızın hazırlanacak
değerleme raporlarındaki değer tespitleri esas alınır. Tahmini bedel, bunun dayanaklarının da
eklendiği bir hesap tutanağında gösterilir ve ihale dokümanı arasında saklanır. Bu bedel ge-
rektiğinde ihale komisyonlarınca tahkik ettirilir. Ancak, yapım işlerinde tahmini bedel tespiti
sırasında bu işler için kanunların verdiği yetkiye dayanılarak ilgili kamu kurumlarınca tespit
edilmiş birim fiyatları varsa bunlar kullanılır. Tahmini bedele ihale ve ön yeterlilik ilanlarında
yer verilmez. İsteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

Şartnameler
MADDE 8 – (1) İhalelerde, ihale konusu işin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik

şartnameler hazırlanır. İhale konusu işin teknik kriterlerine, ihale dokümanının bir parçası olan
teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği
sağlamaya yönelik, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat
eşitliği sağlayacak nitelikte olmalıdır. Teknik şartnameler, bu konulardaki mevzuat hükümleri
de dikkate alınarak talep eden birimler tarafından ve konusunda uzman personel tarafından ha-
zırlanır ve imzalanır.

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

İhale/ön yeterlik dokümanı
MADDE 10 – (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 Üniversite İhale ve Tedarik Yönetim Ofisinde bedelsiz
görülebilir. Ancak, ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı temin
etmeleri zorunludur. Dokümanın bedeli basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeye-
cek şekilde Üniversite tarafından tespit ve ilan edilir ve ilan bedeli gibi basım maliyetine ilişkin
olmayan diğer giderler doküman bedelinin belirlenmesinde dikkate alınmaz. Doküman bedeli
sadece ilanda belirtilen banka hesabına isteklinin adı, unvanı, ihale adı ve varsa numarası be-
lirtilerek yatırılır.

İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması
MADDE 11 – (1) İhale dokümanları ile ilgili yazılı şikâyet başvurusu en geç ihale veya

son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir. Şikâyet başvurusu üzerine veya
Üniversitenin tespitiyle, işin gerçekleştirilmesini etkileyecek maddi veya teknik hatalar, eksik-
likler bulunması üzerine ihale dokümanında zeyilname ile değişiklikler yapılabilir. Zeyilname
son teklif verme gününden en az on gün önce isteklilerin bilgi sahibi olmalarını temin edecek
şekilde gönderilir. Bu değişiklik nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç
duyulması halinde, son teklif verme günü bir defaya mahsus on günden az olmayacak şekilde
zeyilname ile ertelenebilir, erteleme süresi hiçbir durumda yirmi günü geçmez. Zeyilname dü-
zenlenmesi halinde, teklifini önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif
verme imkânı sağlanır.

İhale işlem dosyası
MADDE 12 – (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.

Alt yükleniciler
MADDE 13 – (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.

İhaleye katılımda yeterlik kuralları
MADDE 14 – (1) İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki

ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler iste-
nebilir:

a) Ekonomik ve malî yeterliğin belirlenmesi için;
1) Bankalardan temin edilecek isteklinin malî durumu ile ilgili belgeler,
2) İsteklinin, ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilan-

çosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeleri,
3) İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü

altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler.
b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;
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1) İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif
vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler,

2) İstekli tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt
edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin belgeler,

3) İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, araştırma – geliştirme faaliyetlerine
ve kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler,

4) İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sa-
yıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler,

5) İhale konusu hizmet veya yapım işlerinde isteklinin yönetici kadrosu ile işi yürütecek
teknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler,

6) İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat
ve diğer ekipmana ilişkin belgeler,

7) İstekliye doğrudan bağlı olsun veya olmasın, kalite kontrolden sorumlu olan ilgili
teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin belgeler,

8) İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren,
uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen
sertifikalar,

9) İdarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların nu-
muneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları.

(2) İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangile-
rinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe
ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilir.

(3) Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:
a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato

ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir du-
rumda olan.

b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı
mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer
bir durumda olan.

c) Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan.
ç) Kesinleşmiş vergi borcu olan.
d) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla

hüküm giyen.
e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, Üniversiteye yaptığı işler sırasında iş veya

meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu Üniversite tarafından ispat edilen.
f) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faali-

yetten men edilmiş olan.
g) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgelere ilişkin yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge

verdiği tespit edilen.
ğ) İhaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.
h) Yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen.
(4) Bu madde kapsamında istenen belgelerden hangilerinin taahhütname olarak sunu-

labileceği Üniversite tarafından belirlenir. Gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunul-
ması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden bel-
gelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi halinde, bu durumda olanlar ihale dışı bıra-
kılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.
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İlan
MADDE 15 – (1) Üniversite, ihaleye çıkmadan önce ilan yapmak zorundadır. İhale ile

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

(2) İhaleler aleniyeti sağlayacak şekilde, ihalenin yapıldığı yerde yayınlanan yerel ga-
zetelerde ve Üniversitenin resmi internet sitesinde, ihale ilanları için belirlenen bir bölümde
ilan edilir. İnternet sitesinde yayınlanan 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 ve hangi usulle yapılacağı,
ç) Geçici teminat miktarı,
d) İsteklilerden istenilen belgelerin neler olduğu,
e) Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
(4) Bu madde hükümlerine uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yeni-

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

(5) İhale/ön yeterlik dokümanı hazırlanmadan ilân yapılamaz.
(6) İlan yapıldıktan sonra ihale/ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılamaz.
(7) İhale/ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanda yer verilemez.
İhale komisyonu
MADDE 16 – (1) İhale yetkilisi, ihalesi yapılacak her iş için ayrı olmak üzere;
a) Üniversite görevlilerinden birinin başkanlığında, ihale konusu işin uzmanı iki kişi

olacak şekilde en az üç kişiden oluşacak ihale komisyonunu görevlendirir.
b) İhale yetkilisi, en az üç kişiden oluşacak ihale komisyonuna ilave olarak, gerek du-

yulması halinde, biri muhasebe ve mali işlerde görevli personel ve diğer personellerden olmak
üzere beş ve daha fazla kişiden oluşacak ihale komisyonu görevlendirmesi yapabilir. İhale ko-
misyon kararı alınabilmesi için üye sayısının tek sayıdan ibaret olması gerekir. Ayrıca yedek
komisyon üyeleri de belirlenir.

(2) Üniversitede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, genel ihale
mevzuatı kapsamındaki idarelerden veya diğer vakıf yükseköğretim kurumlarından komisyona
üye alınabilir. İhale komisyonunun karar almasında yardımcı olmak üzere ihale komisyonundan
ayrı başka isimler altında komisyonlar oluşturulmaz.

(3) Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer ör-
neği, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.

(4) Komisyona yardımcı olmak üzere, ihale kararlarına katılmamak şartı ile gereği kadar
personel ve uzman da ihale komisyonunda görevlendirilebilir.

(5) Komisyon üye tam sayısıyla toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Karar-
larda çekimser kalınamaz. Karşı oy kullanan üye, karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak
imzalamak zorundadır. Komisyon başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur.

(6) İhale komisyonunun eksiksiz toplanıp karar vermesi gerektiğinden, eksik üye ile
ihale komisyon kararı alınamaz.

(7) İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve
üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.
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Muayene ve kabul komisyonu
MADDE 17 – (1) İhale yetkilisi, Üniversite görevlilerinden birinin başkanlığında, ihale

konusu işin uzmanı en az iki kişi olmak üzere üç kişiden oluşan, muayene ve kabul işlemleri
için muayene ve kabul komisyonu görevlendirir. Komisyon üye sayıları işin niteliğine göre ar-
tırılabilir. Muayene ve kabul komisyonu öncelikle ihale konusu işi kullanacak birimlerde çalışan
görevlilerden kurulur.

(2) Yapım işlerinde geçici veya kesin kabul komisyonları, ihale yetkilisi tarafından biri
başkan olmak üzere en az üç kişiden oluşturulur ve tamamının teknik personel olması zorun-
ludur.

(3) Muayene ve kabul komisyonu ihale konusu mal ve hizmet alımları ile yapım işle-
rinin ihale dokümanında belirtilen niteliklere uygun olup olmadığını inceler.

(4) Mal veya yapılan iş yüklenici tarafından Üniversiteye teslim edilmedikçe muayene
ve kabul işlemleri yapılamaz. Ancak sözleşmesinde hüküm bulunması halinde; imalat veya
üretim süreci gerektiren işler, muayene ve kabul komisyonlarının yetki ve sorumluluğunu kal-
dırmaması şartıyla, ihale dokümanında belirtilen kalite ve özelliklere göre yapılıp yapılmadığı
hususunda, belirli aşamalarda ve aralıklarla denetlenebilir.

(5) Üniversitede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, genel ihale
mevzuatı kapsamındaki idarelerden veya diğer vakıf üniversitelerinden komisyonlara üye alı-
nabilir.

(6) Yapım işlerinde ihale dokümanında belirtilmiş olması şartıyla taahhüt konusu işin
tamamlanmış ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için, işin bütününün geçici kabulünün
yapılmış anlamına gelmemek kaydıyla, kısmi geçici kabul yapılabilir.

(7) Sözleşmenin uygulama süreci içerisinde işlerin fiilen yürütüldüğü dönemler için iş-
lerin ara denetimlerini sağlamak ve kontrol etmek üzere personel görevlendirilir. Bu personel
muayene ve kabul komisyonlarında görev alamaz.

İhaleye katılamayacaklar
MADDE 18 – (1) Aşağıda belirtilenler 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.
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(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.

Bilgi ve belgeleri açıklama yasağı
MADDE 19 – (1) İhale süreçlerinde görev alan personel ile danışmanlık hizmeti su-

nanlar; ihale süreci ile ilgili bütün işlemlere, isteklilerin iş ve işlemleri ile tekliflerin teknik ve
malî yönlerine ilişkin olarak gizli kalması gereken bilgi ve belgelerle işin tahmini bedelini ifşa
edemezler, kendilerinin veya diğer şahısların yararına kullanamazlar.

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

labilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, so-
yadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve Üniversitenin
adı ve açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir
veya kaşelenir.

(2) İsteklinin ortak girişim olması halinde zarfın yapıştırılan yerinin ortaklardan her-
hangi biri tarafından imzalanarak kaşelenmesi veya mühürlenmesi yeterlidir.

(3) 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 ve soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişi-
lerce imzalanmış olması zorunludur.

(4) Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hü-
küm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur.

(5) Teklifler ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı
alındılar karşılığında Üniversiteye teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez
ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönde-
rilecek tekliflerin, ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen ihale saatine kadar ulaştırılması
şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tu-
tanakla tespit edilir.

(6) Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz
ve değiştirilemez.

(7) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilir. Üniversite ta-
rafından ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve is-
teklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar
uzatılabilir.

(8) Pazarlık ve doğrudan temin usulü ile yapılan alımlarda teklif mektubu ve ihaleye
katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler elektronik ortam kullanılmak suretiyle temin
edilebilir.

(9) 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.

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

İhale usulleri
MADDE 21 – (1) Üniversite tarafından gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile

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

(3) 24 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde düzenlenen pazarlık usulü ve 25 inci
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. Bu limit Mütevelli Heyetinin, Üniversite lehine sonuç üreteceğini
gösterir gerekçeli kararı ile %15’e kadar arttırılabilir.

Açık ihale usulü
MADDE 22 – (1) Açık ihale usulü bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.
Belli istekliler arasında ihale usulü
MADDE 23 – (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 yeterlilik ilanında ve dokümanında belirtmek kaydıyla; yeterlilikleri tespit edi-
lenler arasında dokümanda belirtilen kriterlere göre sıralanarak listeye alınan belli sayıda istekli
veya yeterli bulunan isteklilerin tamamı teklif vermeye davet edilebilir. Teklif vermeye davet
edilmeyenlere davet edilmeme gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. İhaleye davet edilecek istekli
sayısının üçten az olması veya teklif veren istekli sayısının ikiden az olması halinde ihale iptal
edilir.

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

Pazarlık usulü
MADDE 24 – (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 dörtyüzseksenbirbinikiyüz TL’ye karşılık gelen tutardaki
bedeli aşmayacak olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri.

ç) Kullanışlarının özelliği ve Üniversiteye sağlayacağı özel yarar sebebiyle başka bir
ihale usulüyle edinilmesi mümkün olmayan taşınır ve taşınmaz malların satın alınması, 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. Alım konusu malın satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine
ve garantisine yönelik düzenleme olması durumunda sözleşme yapılır ve kesin teminat alınır.
Hizmet alımlarında ve yapım işlerinde sözleşme yapılması ve teminat alınması zorunludur.

Sayfa : 74                               RESMÎ GAZETE                               3 Haziran 2020 – Sayı : 31144



(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, 7 nci ve 16 ncı maddelere göre tespit olunacak tahmini bedel üzerinden pa-
zarlık görüşmeleri yürütülür. Yapılan görüşmelerde tahmini bedel gizli tutulur.

Doğrudan temin
MADDE 25 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve teminat

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

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

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

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

ç) Üniversitenin, tahmini bedeli bir önceki hesap dönemi toplam giderlerinin TÜFE
oranına göre güncellenecek ikiyüzkırkbinaltıyüz TL’ye karşılık gelen tutardaki bedeli aşma-
yacak olan mal ve hizmet alımları, tarifeli alımlar ile seyahat alımları.

(2) Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, 16 ncı maddede belirtilen komisyonları kur-
ma ve 14 üncü maddede belirtilen yeterlilik koşullarını arama zorunluluğu bulunmaksızın,
ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması ya-
pılarak bir tutanağa bağlanmak suretiyle ihtiyaçlar temin edilir.

(3) (a), (c) ve (ç) bentleri kapsamında yapılacak alımlarda işin belli bir süreyi gerektir-
mesi ve alım konusu malın satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine ve garantisine
yönelik düzenleme olması durumunda alım bir sözleşmeye bağlanır.

(4) Bu maddeye göre onay belgesi düzenlenmesi, ihale yetkilisince görevlendirilen kişi
veya kişiler tarafından piyasa fiyat araştırması yapılması ve buna ilişkin belgelerin dayanakları
ile birlikte onay belgesine eklenmesi zorunludur.

Teminat olarak kabul edilecek değerler
MADDE 26 – (1) Teminat olarak kabul edilebilecek değerler;
a) Tedavüldeki Türk Parası.
b) Teminat mektupları.
c) Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu se-

netler yerine düzenlenen belgeler.
ç) Yabancı para (Döviz).
(2) Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.
(3) Gerek görüldüğünde teminat mektupları bankanın ilgili birimlerinden teyidi yapılır.
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Geçici teminat
MADDE 27 – (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. Belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinden itibaren en az otuz
gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik
süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Asgari
süreyi karşılayan, asgari sürelerden daha uzun süreleri içerir veya süresiz geçici teminat mek-
tupları geçerli kabul edilir.

Kesin teminat
MADDE 28 – (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.
Alım konusu malın satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine ve garantisine yönelik
düzenleme olması durumunda kesin teminat alınır.

Tekliflerin değerlendirilmesi
MADDE 29 – (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 ve üçüncü fıkralarına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye
alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

(2) Teklif zarfı açılan aday veya isteklilerin doküman satın alıp almadıkları kontrol edi-
lerek doküman satın almadığı halde başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği anlaşılanların
başvuru veya teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı
ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. İstekli-
lerin belgelerinin eksik olup olmadığına ilişkin her bir belge ayrı ayrı 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. Tahmini bedel, teklif fiyatları
ile birlikte, pazarlık usulü ile yapılan ihalede ise son yazılı fiyat teklifleri ile birlikte açıklanır.
Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir tek-
lifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamam-
lanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

(3) Tekliflerin geçerlilik süresi; tekliflerin tahmini değerlendirme süresi, şikâyete ilişkin
süreler, ihale kararının onaylanması ile sözleşme imzalanmasına kadar geçecek süre ve benzeri
hususlar dikkate alınarak belirlenir ve bu süre ihale dokümanında belirtilir. İhtiyaç duyulması
halinde bu süre, isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçer-
lilik süresi kadar uzatılabilir.

(4) Belgelerinin eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatının usulüne uygun
olmadığı, bu maddenin ikinci ve beşinci fıkrasına 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
iki iş gününden az olmamak üzere belirlenen sürede isteklilerden, bu eksik bilgi ve/veya bel-
gelerin tamamlanması yazılı olarak istenir. İstekliler bir dilekçe ekinde bu belge ve bilgileri
sunarlar. Belirlenen sürede bilgi ve/veya belgeleri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı
bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.
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(5) 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.

(6) 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.

(7) İhale komisyonu; tahmini bedel üzerindeki tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği
hususunda;

a) Tahmini bedel hesaplanırken değerlendirilmeyen herhangi bir husus olup olmadığını,
b) Tahmini bedel güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapıl-

madığını,
c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,
sorgulayarak verilen teklifleri tahmini bedele göre mukayese eder ve işin bütçesini de

göz önünde bulundurarak, teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı
teklifi ve varsa ikinci teklifi belirlemek veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde
ihalenin iptaline karar vermek hususunda takdir yetkisine sahiptir.

(8) İhale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, kısmi teklif verilebilmesi mümkün bulun-
maktadır. Kısmi teklif verilebilen ihalelerde isteklilerce her bir iş kısmına ayrı ayrı teklif vermek
suretiyle işin tamamına teklif verilebileceği gibi ihale dokümanında belirtilen kısımlardan ba-
zılarına da teklif verilebilir.

(9) Birim fiyat teklif cetvelindeki çarpım ve toplamlarda hata olması durumunda arit-
metik hata olduğu kabul edilir ve teklif doğrudan değerlendirme dışı bırakılır. Kısmi teklif ve-
rilmesine imkân tanınan ihalelerde, isteklinin aritmetik hata yapılan kısma ilişkin teklifi de-
ğerlendirme dışı bırakılarak, teklif verdiği diğer kısımlar üzerinden ihale sonuçlandırılır.

İhalenin karara bağlanması ve onaylanması
MADDE 30 – (1) 29 uncu 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 belirtilir.

(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 işgünü içinde ihale kararını onaylar
veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.
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(6) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sa-
yılır.

(7) İhale kararları İhale yetkilisi tarafından onaylanmadan önce ihale üzerinde kalanın
yasaklı olup olmadığı araştırılır.

(8) İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en
geç üç işgünü 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.

(9) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren üç işgünü geçmedikçe söz-
leşme imzalanamaz.

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

Sözleşme yapılmasında tarafların görev ve sorumluluğu
MADDE 31 – (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 Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre sözleşme imzalayabilir. Ancak ekonomik açıdan en
avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için 30 uncu maddenin onuncu
fıkrasında belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan en avan-
tajlı ikinci teklif sahibi istekliye anılan fıkrada belirtilen şekilde tebligat yapılır. Ekonomik açı-
dan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda bu teklif sahi-
binin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

(2) Üniversite, birinci fıkrada yazılı süreler içinde ve 30 uncu maddeye göre sözleşme
yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür.

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

Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Benzeri İşlemler
İhale usulleri
MADDE 32 – (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 33 – (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 veya kaşelenir. Bu zarf geçici teminata ait belge ve istenilen diğer belgelerle birlikte
ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve
teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

(2) Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve
eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı
ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde
kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.
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(3) Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Üniversi-
teye verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönde-
rilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine ihale komisyonuna gönderilmek üzere Üniversitenin
adı, adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gön-
derilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Üniversiteye ulaşması şarttır. Postadaki ge-
cikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.
İhale komisyonuna verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

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

(5) Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası
ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra postayla gelen teklifler de dâhil olmak üzere 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 34 – (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 fotokopisi alındıktan sonra geri verilmesi kararlaştırılır.
Bu işlemler, istekliler önünde bir tutanakla tespit edilir. Tutanaktan sonra, ihaleye giremeye-
cekler ihale yerinden çıkartılır. Diğer istekliler, önce şartnameyi imzaya ve daha sonra sıra ile
tekliflerini belirtmeye çağrılır. Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılır
ve teklif sahipleri tarafından imzalanır.

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

Pazarlık usulü
MADDE 35 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:
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a) Kapalı teklif usulü ya da açık teklif usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkma-
ması.

b) Çabuk bozulan, saklanması tehlikeli olan, saklama giderleri değerine veya bekleme-
den doğacak yararına oranla yüksek bulunan malların satımı.

(2) Pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde, en az iki istekli davet edilerek, yazılı olarak
fiyat tekliflerini vermeleri istenir. İhale komisyonu ayrıca her bir istekli ile görüşür. Görüşmeler
sonucunda, ihale komisyonu her bir istekliden ihale kararına esas olacak son fiyat tekliflerini
vermelerini ister. Son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.

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

(4) Taşınmaz malların trampa işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulundan lisanslı gay-
rimenkul değerleme şirketleri tarafından Sermaye Piyasası Kurulu 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 ola-
bilir.

Uygun bedelin tespiti
MADDE 36 – (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 37 – (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 38 – (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 işgünü 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 işgünü içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün is-
teklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya
uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal
edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.
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(5) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; üç işgünü geçmedikçe söz-
leşme imzalanamaz.

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

Kesin teminat
MADDE 39 – (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 40 – (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, 38 inci maddenin altıncı fıkrasında be-
lirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç işgünü içinde en uygun ikinci bedel teklifinin sa-
hibi 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 işgünü 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.

Yüklenicinin sözleşmenin bozulmasına neden olması
MADDE 41 – (1) Sözleşme yapıldıktan sonra yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi

veya taahhüdünü, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya
taşınmazı sözleşmesinde öngörülen amaç dışında kullanması ve Üniversitenin en az on gün
süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumu devam ettirmesi hâlinde, ay-
rıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve
sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

(2) Gelir kaydedilen kesin teminat, müşterinin borcuna mahsup edilemez.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İhalenin iptal edilmesi
MADDE 42 – (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 ilân 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 43 – (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) Alternatif teklif verebilme durumları dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi

veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif
vermek.

d) 18 inci 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. Belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Ka-
nununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki
ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapıl-
mak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

(3) Üniversite, yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında uygulanacak yaptı-
rımlara ilişkin olarak, yasak fiil ve davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kırkbeş gün
içinde mütevelli heyet kararı alır. Alınan bu kararlar Üniversitenin resmi internet sayfasında
ilan edilir. Bu kararlar Yükseköğretim Kuruluna da bildirilir.

(4) Mütevelli Heyeti kararıyla, aşağıda belirtilen durumlarda ilgililer hakkında, süresi
fiilin tespit edildiği tarihte başlamak üzere, bir yıl Üniversite ihalelerine katılmaktan yasaklama
kararı verilir:

a) Yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler.
b) Üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme

yapmayanlar.
c) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya

usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapanlar.
ç) Taahhüdünü yerine getirirken Üniversiteye zarar verenler.
d) 45 inci maddede belirtildiği gibi usulüne uygun olmayan şekilde devir yapanlar.
e) Gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri açıklayan danışmanlık hizmeti sunanlar.

Sayfa : 82                               RESMÎ GAZETE                               3 Haziran 2020 – Sayı : 31144



(5) Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket
ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından faz-
lasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında yasaklama kararı verilir. Haklarında
yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs
şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da sermaye şirketinde ortak olmaları
halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hak-
kında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.

(6) İhale sırasında veya sonrasında bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edi-
lenler, o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe ka-
dar Üniversite tarafından yapılacak sonraki ihalelere de iştirak ettirilmezler.

İhalenin sözleşmeye bağlanması
MADDE 44 – (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 45 – (1) Sözleşme, Üniversitenin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak

devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar aranır. Ayrıca, isim ve statü değişikliği gereği yapılan de-
virler hariç olmak üzere, bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde aynı yük-
lenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez veya devir alınamaz. İzinsiz devredilen veya
devir alınan veya bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde devredilen veya
devir alınan sözleşmeler feshedilerek, kesin teminatı gelir kaydedilir.

(2) Sözleşmenin bu Yönetmeliğe aykırı bir şekilde devredilmesi halinde, tespit tarihi
itibarıyla sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihi izleyen yedi gün içinde Üniversite tarafından
fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde yükleniciye bildirilir.

(3) İsim ve statü değişikliğinden, ticari işletmenin adı ve unvanındaki değişiklik ve iş-
letmenin nevinde meydana gelen değişiklik anlaşılır.

(4) Üniversitenin yazılı izni ile yapılan sözleşmelerin devir tarihi, devir sözleşmesinin
noter tarafından onaylandığı tarihtir.

İtiraz
MADDE 46 – (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. Başvuru
yazılı şekilde olmalıdır. Ayrıca dilekçelerde aşağıdaki hususlara yer verilir:

a) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin adı, soyadı veya unvanı ve adresi.
b) Üniversitenin ve ihalenin adı.
c) Başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih.
ç) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller.
(2) İtiraz dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza

sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin eklenmesi zorunludur. Aday veya is-
teklinin başvuru belgeleri veya teklif zarfı içerisinde bu belgelerinin bulunması durumunda,
dilekçe ekinde söz konusu belgeler aranmaz.

(3) Başvuru dilekçelerinin Üniversite kayıtlarına girdiği tarih, başvuru tarihi olarak ka-
bul edilir.
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(4) Üniversite, itiraz üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir ka-
rar alır. İnceleme Mütevelli heyeti veya görevlendirmesi üzerine ihale yetkilisi veya diğer Üni-
versite personeli tarafından yapılır. İnceleme sonunda;

a) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve giderilemeyecek hukuka aykı-
rılığın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline,

b) Düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına
gerek bulunmayan durumlarda, yapılacak işlemin belirlenmesine,

c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması veya şikâyete konu iş-
lemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itiraz konusunun görev alanında bulun-
maması hallerinde başvurunun reddine,

karar verir.
(5) Alınan karar, itirazda bulunana, diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere

karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik
başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.

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

Bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmayan işler
MADDE 47 – (1) Üniversitenin;
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) Vakıf yükseköğretim kurumlarının sermayesinin tamamı kendisine ait olan ticari iş-
letmelerinden,

f) Eğitim öğretim faaliyetleriyle ilgili dijital ve basılı veri tabanı abonelikleri için,
yapacağı alımlar 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.

Elektronik eksiltme
MADDE 48 – (1) Mütevelli Heyetin kararı ile satın alma işlemlerine yönelik elektronik

eksiltme sistemi oluşturulabilir. Elektronik eksiltme sistemiyle, ilan ve ihale dokümanında be-
lirtilmesi kaydıyla, açık ihale veya belli istekliler arasında ihalede ve aşırı düşük fiyat teklifi
açıklaması istenilmeden sonuçlandırılan ihalelerde, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasının
tamamlanmasından sonra elektronik eksiltme yapılabilir.
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(2) Elektronik eksiltme ancak ihale konusu alımın bütün teknik özelliklerinin net olarak
belirlendiği hallerde kullanılabilir. Elektronik eksiltmeye başlamadan önce ihale dokümanında
belirlenen şartlara göre tekliflerin ilk değerlendirmesi yapılır. Davet yapılmadan önce isteklilere
değerlendirme dışı bırakılan teklifler ve gerekçeleri bildirilir. Eksiltme gerekli durumlarda er-
telenebilir.

(3) Yeterli kabul edilen istekliler elektronik ortamda yeniden teklif vermeye aynı anda
davet edilir. Davette, eksiltmenin başlama tarihi, saati ve asgari fark aralığı ile kullanılmakta
olan elektronik araca isteklinin bağlantı kurabilmesi için gerekli bütün bilgilere yer verilir.
Elektronik eksiltmenin her aşamasını gösteren bir zaman çizelgesi davet ile birlikte iletilir.

(4) En fazla beş tur olmak üzere, birbirini izleyen birden fazla turda elektronik eksiltme
yapılabilir. Davetin gönderildiği tarihten iki iş günü geçmeden eksiltmeye başlanamaz. Tur-
lardan birinde yeni teklif vermeyen istekli, sonraki turlarda da teklif veremez. Tahmini bedel,
elektronik eksiltme tamamlandıktan sonra açıklanır.

(5) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belir-
lendiği hallerde, yapılan ilk değerlendirme sonucu ile eksiltmede verilen yeni tekliflere göre
sıralamayı düzenleyen matematiksel formül de davette bildirilir. Bu formül, ihale ilanında veya
ihale dokümanında belirtildiği şekilde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin tespitinde kulla-
nılan bütün unsurların varsa nispi ağırlıklarını da içerir.

(6) Elektronik eksiltmenin her aşamasında, o andaki sıralamalarını öğrenebilmeleri için
gerekli bilgiler anında isteklilere ulaştırılır. İhale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, diğer is-
teklilerin sıralamaları ve eksiltmenin herhangi bir aşamasındaki istekli sayısı da duyurulabilir.
Ancak elektronik eksiltme süresince isteklilerin kimlikleri açıklanamaz.

(7) Elektronik eksiltme aşağıdaki durumlardan biri veya birkaçının gerçekleşmesi ha-
linde sona erdirilir:

a) Eksiltmeye katılım için yapılan davette eksiltmenin tamamlanacağı belirtilen tarih
ve saatin dolması.

b) Yeni tekliflerin verilebilmesine ilişkin olarak davette bildirilen bekleme süresi içinde
asgari fark aralığını sağlayan tekliflerin alınamaması.

c) Davette bildirilen tur sayısının tamamlanması.
(8) Danışmanlık hizmet alımı ve ön projeyle çıkılan yapım işleri ihalelerinde elektronik

eksiltme uygulanmaz.
Araştırma geliştirme fonları kapsamındaki mal ve hizmet alımları
MADDE 49 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşların araştırma

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

Çelişki halinde uygulanacak mevzuat
MADDE 50 – (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 51 – (1) 25/9/2012 tarihli ve 28422 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İs-

tanbul Medipol Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Medipol Üniversitesi Mütevelli

Heyeti yürütür.

3 Haziran 2020 – Sayı : 31144                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 85



Üsküdar Üniversitesinden:
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İNSAN HAKLARI ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Üniversitesi İnsan Hakları Çalış-

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

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Üsküdar Üniversitesi İnsan Hakları Çalışmaları Uy-

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

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim 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: Üsküdar Üniversitesi İnsan Hakları Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; insan hakları hukuku ve insancıl hukuk alanlarında,

disiplinler arası bir yaklaşımla, ulusal ve uluslararası hukuk ekseninde yoğunlaşarak ve bilimsel
yöntemleri kullanarak, insan haklarının tanınması, korunması, uygulanması ve geliştirilmesi
hedeflerine yönelik teorik ve pratik alanda araştırmalar ve çalışmalar yürütmektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) ve bu kuruma bağlı kuruluşların,

insan hakları alanındaki projelerinde iş birliği yapmak.
b) İnsan hakları ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kuruluşlarla iş birliği yapmak.
c) İnsan hakları konusunda, ulusal ve uluslararası düzeyde, kurum içi eğitim seminerleri,

bilgilendirme toplantıları, bilimsel ve tanıtıcı etkinlikler düzenlemek.
ç) İnsan hakları konusunda araştırmalar ve yayınlar yapmak, bu alandaki çalışma ve

yayınları desteklemek.
d) İnsan haklarına saygının geliştirilmesi için çeşitli sanat ve kültür çevreleriyle iş birliği

yapmak.
e) Üniversite bünyesinde açılan İnsan Hakları ve Eşitlik Dersine yönelik eğitim veril-

mesini sağlamak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; insan hakları konusunda bilimsel çalışma ve yayınları bulunan

Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Görev süresi
sona eren Müdür aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak
görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları, Müdürün verdiği işleri
yaparlar. Müdür yardımcılarının görevi, Müdürün görev süresinin sona ermesiyle biter.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.
ç) Her yılın sonunda Merkezin çalışmaları ile ilgili raporu ve Yönetim Kurulunca onay-

lanan bir sonraki yılın etkinlik planını hazırlamak.
d) Gerekli hallerde Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, Müdür yardımcıları ile Üniversitedeki öğ-

retim elemanları arasından Üniversite Yönetim Kurulu önerisi üzerine Rektör tarafından gö-
revlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden
görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak
üzere yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün yönetiminde yılda en az üç kez toplanır. Gerekli durum-
larda Müdürün çağrısı ile toplanabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy
çokluğu ile alınır. Oylarda eşitlik halinde Müdürün oyu yönünde karar verilmiş sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu Merkezin karar organıdır ve görevleri şunlardır:
a) Merkezin araştırma, uygulama ve eğitim programı ile yıllık etkinlik planını hazırla-

mak ve ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin idari ve diğer gereksinimlerini belirlemek.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün yönetiminde, insan hakları ile ilgili ça-

lışmalar yapmış ya da yapmakta olan en fazla on beş kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri,
Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Danışma Kuruluna Üniversite dışından da üye gö-
revlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün gerekli gördüğü hallerde yılda en az iki kez olmak üzere
Müdür tarafından belirlenecek bir tarihte toplanır. Toplantı yapmak için çoğunluk koşulu aran-
maz.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları hakkında önerilerde ve katkılarda bulunur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Üsküdar Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2020/3)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 9603.21.00.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozis-
yonunda “Diğerleri” tanımı altında sınıflandırılan diş fırçalarının ithalatında, 11/9/2017 tarihli
ve 2017/10797 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Diş Fırçası İthalatında Ko-
runma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar kapsamında uygulanan korunma önleminin süre-
sinin uzatılması için yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru neticesinde soruşturma açılması
ve Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürü-
tülecek soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Ön inceleme

MADDE 2 – (1) Söz konusu başvuruya istinaden yapılan ön inceleme esnasında; mev-
cut korunma önleminin uygulanmaya başlaması sonrasında ithalatın ve ithalatın piyasa payının
bir miktar düştüğü, yerli üreticilerin ekonomik göstergelerinde belirli ölçüde bir toparlanma
olduğu, ancak ithalatın gerçekleşme koşullarının yerli üretim üzerinde bir tehdit olabileceği
tespit edilmiştir.

Karar

MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, başvuru ko-
nusu eşyanın ithalatında 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Korunma Önlemleri Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde korunma önlemi uzat-
ma soruşturması (soruşturma) açılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar ver-
miştir.

Soruşturmanın yürütülmesi

MADDE 4 – (1) Soruşturma, Yönetmeliğin ilgili hükümleri kapsamında Genel Mü-
dürlük tarafından yürütülür. Soruşturma ile ilgili tüm yazışmalar aşağıda belirtilen yetkili merci
ile yapılır.

T.C. Ticaret Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Korunma Önlemleri ve Gözetim Dairesi
Söğütözü Mah. 2176. Sk. No:63 06530 Çankaya/ANKARA
Tel: +90 312 204 9970, 9942, 9952, 9293 Faks: +90 312 204 86 33
e-ağ: http://www.ticaret.gov.tr e-posta: korunma@ticaret.gov.tr
(2) Soruşturmada “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak

isteyenler”, soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini kendilerine ait resmi KEP adresle-
rinden Bakanlığın aşağıda yer alan KEP adresine gönderir.

Ticaret Bakanlığı KEP Adresi: ekonomi@hs01.kep.tr
(3) Soruşturmada “Yurtdışında yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak

isteyenler”, soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini Bakanlığın aşağıda yer alan e-posta
adresine gönderir.

Genel Müdürlük EBYS e-posta Adresi: korunma@ticaret.gov.tr
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İlgili taraflar

MADDE 5 – (1) Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bağlantı adre-

sinde yer alan ilgili soru formunu bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde

doldurarak Genel Müdürlüğe gönderenler soruşturma kapsamında “ilgili taraf” olarak kabul

edilir.

Soru formları, görüş ve bilgilerin sunulması

MADDE 6 – (1) Soruşturma ile ilgili soru formları ve başvurunun gizli olmayan özeti

Bakanlığın internet sitesi (http://www.ticaret.gov.tr) “Teşkilat/İthalat Genel Müdürlüğü” başlığı

altında “Ticaret Politikası Savunma Araçları” sayfasında bulunan “Korunma Önlemleri/Soruş-

turmalar” bağlantısında yer almakta olup bahse konu soruşturmanın sayfasından indirilir.

(2) İlgili tarafların soru formunu, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 30 (otuz) gün

içinde doldurup Genel Müdürlüğe iletmeleri gerekmektedir. İlgili taraflarca soru formlarının

doldurulmasıyla ilgili olarak Genel Müdürlük ile temas kurulması mümkün bulunmaktadır.

(3) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. İlgili tarafların soru for-

muna ilişkin yanıtlarını ve bu yanıtlar dışında kalan tüm bilgi, belge, görüş ve taleplerini yazılı

olarak Türkçe sunmaları gerekir. Türkçe dışında bir dilde sunulan yanıt, bilgi, belge, görüş ve

talepler dikkate alınmaz.

(4) Genel Müdürlük gerekli görmesi halinde ilgililerden ek bilgi ve belge isteyebilir.

İlgili tarafların dinlenmesi

MADDE 7 – (1) İlgili taraflar, varsa sözlü olarak dinlenme taleplerini de ilgili taraf

soru formunda belirtmek suretiyle Genel Müdürlüğe iletir. Talep edilmesi halinde düzenlenecek

olan dinleme toplantısının yapılacağı yer ve tarih ile soruşturmaya ilişkin diğer duyurular Teb-

liğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.

Gizlilik

MADDE 8 – (1) Soruşturma sırasında ilgili taraflarca verilen bilgiler Yönetmeliğin 6

ncı maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde gizli olarak değerlendirilir.

Bilgi verilmemesi veya hatalı bilgi verilmesi

MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin 4 üncü maddesi uyarınca, soruşturmanın herhangi bir

aşamasında Genel Müdürlükçe istenen bilgilerin öngörülen süre içinde temin edilememesi ya

da soruşturmanın engellendiğinin anlaşılması halinde soruşturma mevcut veriler üzerinden so-

nuçlandırılır. Genel Müdürlükçe ilgililer tarafından sağlanan bilgilerin yanlış olduğu tespit edil-

diği takdirde bu bilgiler dikkate alınmaz.

Soruşturmanın süresi

MADDE 10 – (1) Soruşturma, Genel Müdürlükçe yürütülerek 9 (dokuz) ay içinde ta-

mamlanır. Gerekli hallerde bu süre 6 (altı) ay uzatılabilir.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
YER ALTI KÖMÜR İŞLETMELERİNDE İŞÇİ MALİYETLERİNE

UYGULANACAK DESTEĞE İLİŞKİN TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun

geçici 29 uncu maddesi kapsamında;
a) Yer altındaki maden işlerinde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının yer

altındaki maden işlerine ilişkin 11/9/2014 tarihi itibarıyla, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu
İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında devam eden sözleşmelere göre çalışanlar ile 3213 sayılı
Kanun kapsamında rödovans sözleşmesi ile çalışan rödovansçılara,

b) 3213 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde sayılan IV. Grup madenlerden “Linyit” ve
“Taşkömürü” çıkaran özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerinin ruhsat sahibi olarak işlettikleri yer
altı maden işletmeleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının iştiraklerinin 11/9/2014 tarihinden
önce sözleşmeye bağlanarak işlettirdikleri yer altı maden işletmelerinde çalışan rödovansçılara,

işlettikleri işletmelerde meydana gelen maliyet artışlarının karşılanması amacıyla söz
konusu işletmelere destek verilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

(2) Bu Tebliğ; birinci fıkra kapsamındaki maden işletmelerinde, 22/5/2003 tarihli ve 4857
sayılı İş Kanununun 41 inci, 53 üncü ve 63 üncü maddeleri ile 3213 sayılı Kanunun ek 9 uncu
maddesiyle sınırlı olmak kaydıyla meydana gelen maliyet artışlarının karşılanması amacıyla
kömür fiyatlarının değişimi de dikkate alınarak 24/3/2020 tarihli ve 2282 sayılı Cumhurbaşkanı
Kararı eki Yer Altı Maden İşletmelerinde Meydana Gelen Maliyet Artışlarının Karşılanması
Amacıyla Destek Verilmesine İlişkin Karar kapsamında karşılanması amacıyla söz konusu iş-
letmelere verilecek desteğe ilişkin usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu ile 24/3/2020

tarihli ve 2282 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Ag: Güncel brüt asgari ücretin işverene maliyetinden 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 78 inci maddesine göre yarar-
lanılan destek tutarı düşülerek oluşan tutarı (Sosyal Güvenlik Kurumunca 180 gün fiili hizmet
zammından yararlanan sigortalı için işveren hissesi %14 Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigorta
Kolu (MYÖ) + %7,5 Genel Sağlık Sigortası (GSS) + %2 Kısa Vadeli Sigorta Kolu (KVSK) +
%2 işsizlik sigortası olmak üzere toplam %25,5 sigorta primine tabi tutulmaktadır.),

b) Ay: Ödeme yapılacak aydaki gün sayısını,
c) Çö: 31/12/2014 tarihine kadar geçerli haftalık çalışma süresi olan 45 saati,
ç) Çs: 1/1/2015 tarihi itibarıyla haftalık çalışma süresi olan 37,5 saati,
d) Da: İşyeri için kömür fiyatlarındaki değişim katsayısı eklenmeden oluşan ödenecek

aylık destek tutarını,
e) Dig: Yevmiye başına ödenecek günlük destek tutarını,
f) Dl: Linyit üretimi gerçekleştiren işyerleri için “Linyit” fiyatlarındaki değişim katsa-

yısı dikkate alınarak ödenecek aylık destek tutarını,
g) Dt: Taşkömürü üretimi gerçekleştiren işyerleri için “Taşkömürü” fiyatlarındaki de-

ğişim katsayısı dikkate alınarak ödenecek aylık destek tutarını,
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ğ) e-Maden: e-devlet üzerinden erişim sağlanan, Genel Müdürlüğe ait hizmetlerin yer
aldığı elektronik madencilik işlemleri yönetim bilgi sistemini,

h) Fg: Faaliyeti durdurulan ve/veya daimi nezaretçi ataması olmayan gün sayısını,
ı) Genel Müdürlük: Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünü,
i) Hazırlık faaliyeti: İşletme projesinde; madene ulaşma, ocak altyapısı, nakliyat ve ha-

valandırma amaçlı galeri, kuyu, desandre, kömür içerisinde taban yolları ve başyukarı sürülmesi
ile üretim panosu oluşturma faaliyetlerini,

j) Kl: Linyit üretimi gerçekleştiren işyerleri tarafından destek ödemesi talep edilen ay
için, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü (TKİ) tarafından Ege Linyitleri
(ELİ) İşletme Müdürlüğünce üretilen ve satışa sunulan 0,5-10 mm ve 10-18 mm kömür fiyat-
larının aritmetik ortalaması ile aynı kömürlerin bir önceki yılın aynı ayındaki fiyatlarının arit-
metik ortalamasındaki değişim oranından; talep edilen ay için TÜİK tarafından açıklanan Yurt
İçi Üretici Fiyat Endeksi (2003=100) (bir önceki yılın aynı ayına göre değişim (yıllık % deği-
şim)) oranının çıkarılması ile bulunan değeri,

k) Kt: Taşkömürü üretimi gerçekleştiren işyerleri tarafından destek ödemesi talep edilen
ay için, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tarafından Genel Müdürlüğe bildirilmiş olan TTK
Ortalama Kömür Satış Fiyatı ile bir önceki yılın aynı ayındaki TTK Ortalama Kömür Satış Fi-
yatının aritmetik ortalamasındaki değişim oranından; talep edilen ay için TÜİK tarafından açık-
lanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (2003=100) (bir önceki yılın aynı ayına göre değişim (yıllık
% değişim)) oranının çıkarılması ile bulunan değeri,

l) Ln: 2014 yılının ilk altı aylık döneminde aylık brüt asgari ücretin işverene maliyetinin
iki katı olan tutarı (Aylık asgari ücretin işverene brüt maliyeti sigorta primine esas brüt asgari
ücret x (%9MYÖ + %7,5GSS + %2KVSK + %2 işsizlik sigortası) x 2 = 1.071 x 1,205 x 2 =
2.581,11TL),

m) Lo: 2014 yılının ilk 8 ayında faaliyette bulunan yer altı kömür işletmelerinde; çalışan
başına aylık ödenen işçilik maliyetlerinin ağırlıklı ortalamasını (Sosyal Güvenlik Kurumu
(SGK) verilerine istinaden Ln değerinin üstünde olanlar hariç, 1.657,55 TL olarak hesaplan-
mıştır.),

n) İa: İşçiye verilecek yıllık izinde artırılan izin günü sayısı olan 4 günü,
o) İy: Yıllık takvim günü olan 365 günü,
ö) İşletmeci: Destek ödemesinden yararlanmak için Genel Müdürlüğe başvuruda bulu-

nan ruhsat sahibi/rödovansçı/hizmet alımı ile faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiyi,
p) KEP: Kayıtlı elektronik postayı,
r) Mücbir sebep: Sel, yangın, deprem, grizu patlaması, çökme, heyelan ve benzeri halleri,
s) O: Aylık üretim miktarına bağlı olarak belirlenecek destek katsayısını,
ş) R: Yer altı kömür işletmesinde aylık üretimin o ayda işletmede çalışan toplam işçi

sayısına oranı ile bulunan işçi başına düşen kömür üretim miktarını (kg/yevmiye sayısı),
t) T: İşverene işçi başına gelen ek maliyet toplamını,
u) TA: İki kat asgari ücretin ödenmesi nedeni ile oluşan ek maliyetten, yararlanılan top-

lam diğer desteklerin farkının çıkarılması sonucu oluşan ek maliyeti,
ü) TÇ: Bir işçi için çalışma saatinin azalması sonucu oluşan ek maliyeti,
v) Ti: Tatil gün sayısı artışı sonucu oluşan ek maliyeti,
y) UETS: Ulusal Elektronik Tebligat Sistemini,
z) Yo: Ortalama yer altı yevmiye sayısını (Aylık yer altı yevmiye sayısının o ayda ça-

lışılan gün sayısına bölümünden elde edilen değer),
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aa) Yt: SGK verilerine göre ödeme yapılacak aydaki aylık toplam yer altı yevmiye sa-
yısını (prim ödeme gün sayısı),

bb) ZFKS: Maden çalışanları zorunlu ferdi kaza sigortasını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Destek Verilmesine, Destek Miktarının Hesaplanmasına ve Destek Ödemelerine

İlişkin Hükümler
Destekten yararlanacakların belirlenmesi
MADDE 4 – (1) Destekten yararlanılabilmesi için;
a) 3213 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde sayılan IV. Grup madenlerden “Linyit” veya

“Taşkömürü” ruhsat sahasında yer altı işletme yöntemi ile üretim ve/veya hazırlık yapılıyor
olması,

b) Özel hukuk gerçek veya tüzel kişisi olan ruhsat sahiplerinin, sahalarında yer altı üre-
tim ve/veya hazırlık faaliyetlerinin kendilerince yapılıyor olması,

c) İşletmecinin, 11/9/2014 tarihi itibarıyla yer altındaki maden işlerinde faaliyet gösteren
kamu kurum ve kuruluşlarının yer altındaki maden işlerine ilişkin,

1) 4735 sayılı Kanun kapsamında devam eden sözleşmelere göre çalışan olması,
2) 3213 sayılı Kanun kapsamındaki rödovans sözleşmesi ile çalışan olması,
ç) Kamu kurum ve kuruluşlarının iştiraklerinin ruhsat sahibi olarak,  11/9/2014 tarihin-

den önce sözleşmeye bağlanarak işlettirdikleri yer altı maden işletmelerinde çalışan rödovansçı
olması,

gerekir.
Destek verilmesi ile ilgili şartlar
MADDE 5 – (1) Destek ödemesi yapılmasına ilişkin şartlar şunlardır:
a) Aynı ruhsat sahasında farklı işyeri sicil numarasına sahip birbirinden bağımsız şekilde

maden işletme faaliyetleri yürütülen işletmelerde maden işletme faaliyetleri durdurulmayan
işletmeler için destek ödemesi yapılır.

b) İşletme ruhsat sahalarında; işletme güvenliği sağlanmış yer altı ocağında maden iş-
letme faaliyetleri devam ederken, aynı işyeri numarası ile mevcut ocaktan bağımsız yeni bir
yer altı kömür ocağı hazırlanması durumunda destek ödemesi yapılır.

c) İlk defa işletme izni düzenlenmiş ruhsat sahalarında veya ruhsat sahasında ilk defa
yer altı işletmesi açılması durumunda, söz konusu ocağa ilişkin madene ulaşma, ocak alt yapısı,
nakliyat ve havalandırma amaçlı galeri, kuyu, desandre, kömür içerisinde taban yolları ve baş
yukarı sürülmesi ile üretim panosu oluşturma gibi hazırlık faaliyetlerini içeren ilk işletme pro-
jesinin Genel Müdürlükçe uygun bulunduğunun talep sahibine bildirilmesini müteakip maden
işletme faaliyetlerine başlanılması kaydı ile söz konusu hazırlık faaliyetlerine uygun bulunan
ilk projede sunulan hazırlık termin süresi sonuna kadar destek ödemesi yapılır.

ç) Genel Müdürlükçe uygun bulunan projedeki hazırlık termin süresi sonunda işletme
güvenliği sağlanmış bir şekilde üretim faaliyetlerine geçilmemesi durumunda destek ödemesi
yapılmaz. Ancak bir defaya mahsus olmak üzere uygun bulunan ilk projede sunulan hazırlık
termin süresinin; mücbir sebeplerden su baskını, büyük göçük, yangın, grizu patlaması gibi
hazırlık termin süresini etkileyecek haller nedeniyle uzaması durumunda,  hazırlık termin sü-
resinin uzamasına neden olacak durumun sahada fiili olarak bulunup bulunmadığının ve bu
durumun hazırlık termin süresini ne kadar uzatacağı hususunun mahallinde tetkik edilerek
tespit edilmesini müteakip Genel Müdürlükçe uygun bulunan süreyi içerecek şekilde hazırlanan
revize hazırlık termin süresi sonuna kadar destek ödemesi yapılır.
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(2) Aşağıdaki durumlarda destek ödemesi yapılmaz:
a) Aynı ruhsat sahasında, aynı işyeri sicil numarası ile birbirinden bağımsız birden fazla

yer altı kömür ocağı işletmesi bulunması durumunda, ocaklardan herhangi birisinde maden iş-
letme faaliyetlerinin/işin durdurulması halinde destek ödemesi yapılmaz. Ancak; işletme gü-
venliği açısından maden işletme faaliyetleri durdurulan ocak ya da ocakların 3213 sayılı Ka-
nunun 32 nci maddesine uygun şekilde terk edildiğinin Genel Müdürlükçe kabul edildiği yö-
nündeki yazının ruhsat sahibine tebliğ edilmesini müteakip sonraki aylar için işletme güvenliği
sağlanmış bir şekilde üretim faaliyetleri devam eden ocak/ocaklar için destek ödemesi yapılır.

b) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, işin durdurulmasına karar verilen işyerlerinde, işin
durdurulması kararının uygulanması ile bu kararın kaldırılmasına ilişkin İş Mahkemeleri veya
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından alınmış kararların uygulanması ara-
sında geçen sürede destek ödemesi yapılmaz.

c) 3213 sayılı Kanun kapsamında, işletme projesine aykırı faaliyette bulunulduğunun
tespit edilmesi hâlinde veya daimi nezaretçi atamasının olmaması nedeniyle Genel Müdürlükçe
maden işletme faaliyetleri durdurulan işletmelerde, faaliyetlerin durdurulması ile müsaade edil-
diği tarihe kadar geçen sürede destek ödemesi yapılmaz. Ayrıca işletme projesine aykırı faali-
yette bulunulması nedeniyle maden işletme faaliyetleri durdurulan dönemde yapılan hazırlık
faaliyetleri için de destek ödemesi yapılmaz.

ç) Destek ödemesi talep eden işletmeciye ait SGK kayıtlarında olan ancak, ZFKS yap-
tırılmamış veya ZFKS poliçesi işletmeci adına düzenlenmemiş olan poliçelerde yer alan yer
altı çalışanları için destek ödemesi yapılmaz.

d) İşletmelerin yer altı açıklıklarının iki ayrı ruhsat alanı içerisinde kalması, iki ayrı iş-
yeri numarası olması ve işletmelerin faaliyetlerinin tek bir projeye bağlı olarak beraber sürdü-
rülmesi halinde, herhangi bir işyerinde maden işletme faaliyetlerinin/işin durdurulması duru-
munda her iki işyeri için de destek ödemesi yapılmaz.

e) Kamu kurum ve kuruluşlarının yer altındaki maden işlerine ilişkin 4735 sayılı Kanun
kapsamında devam eden sözleşmeler ile 3213 sayılı Kanun kapsamında yapılmış olan rödovans
sözleşmelerinin tarihinin 11/9/2014’ten sonra olması durumunda destek ödemesi yapılmaz.

f) Kamu kurum ve kuruluşlarının iştiraklerinin ruhsat sahibi olarak sözleşmeye bağla-
narak işlettirdikleri yer altı maden işletmelerinde çalışan rödovansçılara, sözleşme tarihinin
11/9/2014’ten sonra olması durumunda destek ödemesi yapılmaz.

g) Kamu kurum ve kuruluşlarının iştiraklerinin ruhsat sahibi olmadan sözleşmeye bağ-
lanarak işlettirdikleri yer altı maden işletmelerinde çalışan rödovansçılara destek ödemesi ya-
pılmaz.

ğ) İşçi ücretlerinin işçilere ödenmemesi durumunda ödeme yapılıncaya kadar destek
ödemesi yapılmaz.

h) Birinci fıkranın (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen haller dışında; işletme faaliyetleri dur-
durulmadığı halde, üretim faaliyetinde bulunulmamış olan aylar için destek ödemesi yapılmaz.

Destek miktarının hesaplanması
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğe göre yapılacak ödemeler aşağıdaki formüllere göre hesap-

lanır:
a) Asgari ücretin iki katı ödenmesinden oluşan ek maliyet:
TA= Ag x ((Ln/Lo)-1)
TA= Ag x ((2.581,11/1.657,55)-1)
TA= 0,557 x Ag
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b) Bir işçi için çalışma saatinin azalması sonucu oluşan ek maliyet:
TÇ=2 x Ag x ((Çö-Çs)/Çö)
TÇ=2 x Ag x ((45-37,5)/45)
TÇ=0,333 x Ag

c) Bir işçi için verilen yıllık izin gün sayısı artışı sonucu oluşan ek maliyet:
Tİ=2 x Ag x (İa/İy)
Tİ=2 x Ag x (4/365)
Tİ=0,022 x Ag

ç) Üretim yapılan yer altı kömür işletmesinde; aylık üretimin o ayda işletmede verilen
(yer altı+yer üstü) toplam yevmiye sayısına bölünmesi ile bulunan yevmiye başına düşen kömür
miktarı olan randıman (kg/yevmiye) değerine göre destek katsayısı (O) aşağıdaki şekilde be-
lirlenir:

1) Randıman (R) hesabında, SGK’dan alınacak aylık işyerine ait toplam (yer altı+yer
üstü) yevmiye sayısı ile işletmenin aylık tüvenan üretim miktarı esas alınır.

2) Randıman (R), 500 kg/yevmiye değerinden küçük (R<500) ise destek katsayısı
(O):0,7 olarak alınır.

3) Randıman (R), 500 kg/yevmiye değerine eşit veya bu değerden büyük, 1000 kg/yev-
miye değerinden küçük (500≤R<1000) ise destek katsayısı (O):0,8 olarak alınır.

4) Randıman (R) 1000 kg/yevmiye sayısına eşit veya bu değerden büyük, 1500 kg/yev-
miye sayısının değerinden küçük (1000≤R<1500) ise destek katsayısı (O):0,9 olarak alınır.

5) Randıman (R) 1500 kg/yevmiye sayısına eşit veya bu değerden büyük (1500≤R) ise
destek katsayısı (O):1 olarak alınır.

6) Yer altı kömür işletmeciliğine yeni başlanılarak hazırlık faaliyetlerinde bulunulan
işletmelerde destek katsayısı (O):0,8 olarak alınır.

d) İşverene işçi başına gelen ek maliyet toplamı:
T=(TA+TÇ+Tİ) x O
T=((0,557 x Ag)+(0,333 x Ag)+(0,022 x Ag)) x O
T=(0,912xAg) x O
e) Yevmiye başına ödenecek günlük destek tutarı (Dig), aylık destek tutarı (T)’nın 30

güne bölünmesi ile bulunur.
Dig=T/Ay
Dig=T/30
f) İşyeri için kömür fiyatlarındaki değişim katsayısı eklenmeden ödenecek aylık destek

tutarı (Da):
Da=Dig x Yt

g) İşyerinin üretim faaliyetinin durdurulduğu veya daimi nezaretçi atamasının olmadığı
dönemler dışında kalan süreler için ödenecek aylık destek tutarı:

Ortalama yer altı yevmiye sayısı (Yo)=Yt/Ay
Da=T/Ay x [(SGK verilerine göre aylık toplam yer altı yevmiye sayısı) - (Faaliyeti dur-

durulan ve/veya daimi nezaretçi ataması olmayan gün sayısı x Ortalama yevmiye sayısı (Yo))]
Da = Dig x [Yt - (Fg x Yo)]
ğ) Kömür fiyatlarının değişim katsayısı linyit ve taşkömürü için aşağıdaki şekilde be-

lirlenir:
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1) Linyit için;
Kl= [(Talep edilen ay için TKİ fiyatı - Bir önceki yılın aynı ayı için TKİ fiyatı)/Bir ön-

ceki yılın aynı ayı için TKİ fiyatı] x 100 - [Talep edilen aya ait olan ve TÜİK tarafından açık-
lanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (2003=100) (bir önceki yılın aynı ayına göre değişim (yıllık
% değişim)) oranı]

2) Taşkömürü için;
Kt= [Talep edilen ay için TTK Ortalama Kömür Satış Fiyatı -  Bir önceki yılın aynı ayı

için TTK Ortalama Kömür Satış Fiyatı)/Bir önceki yılın aynı ayı için TTK Ortalama Kömür
Satış Fiyatı ]x100 - [Talep edilen aya ait olan ve TÜİK tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici
Fiyat Endeksi (2003=100) (bir önceki yılın aynı ayına göre değişim (yıllık % değişim)) oranı]

h) Linyit üretimi gerçekleştiren işyerleri için “Linyit” fiyatlarındaki değişim katsayısı
dikkate alınarak ödenecek aylık destek tutarı:

D1: Da x (1-Kl)
ı) Taşkömürü üretimi gerçekleştiren işyerleri için “Taşkömürü” fiyatlarındaki değişim

katsayısı dikkate alınarak ödenecek aylık destek tutarı:
Dt: Da x (1-Kt)
i) Kl veya Kt değerlerinin negatif olması durumunda bu katsayılar 0 (sıfır) olarak alı-

nır.
j) İlgili maden işletmesi için yapılacak destek ödemesi; bu maddede belirtildiği şekilde

hesaplanan destek tutarından, işverenin SGK kayıtlarında yararlandığı diğer tüm teşviklerin
toplamı düşülerek gerçekleştirilir.

k) İşverenlerin, 5510 sayılı Kanunun geçici 78 inci maddesi kapsamında yararlandığı
asgari ücreti desteğinin yürürlükten kaldırılması durumunda, bu destek tutarı hesaplamalara
dahil edilmez.

Destek miktarının hesaplanmasında dikkate alınacak hususlar
MADDE 7 – (1) Destek miktarının hesaplanmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a) Yer altı kömür ocağından/ocaklarından yapılan aylık tüvenan kömür (kg) üretim mik-

tarı ve SGK’dan alınan; faaliyette bulunan işletmeyle ilgili tüm çalışanların (yer altı + yer üstü)
aylık yevmiye sayısı üzerinden randıman hesabı yapılır.

b) İşletmedeki yer altında çalışanlara ait SGK’dan bildirilen yer altı yevmiye sayısına
aylık bazda destek ödenir.

c) Aynı işyeri numarası ile açık ve yer altı işletme faaliyetleri ortak olarak yürütülen iş-
letmelerde yapılacak randıman hesabında açık işletmeden yapılan tüvenan üretim miktarı dik-
kate alınmaz.

ç) Yapılacak destek ödemesi, işletme için hesaplanan yevmiye başına ödenecek tutarın,
o işyerine ait SGK kayıtlarındaki toplam yer altı yevmiye sayısından destek ödemesi yapılma-
yacak yevmiyeler (faaliyet durdurulan ve/veya daimi nezaretçi ataması olmayan günlerdeki ve
ZFKS olmayan yevmiye sayıları)  düşülerek elde edilen yer altı yevmiye sayısı ile çarpılarak
ödeme yapılır.

d) Destekten yararlanan işletmecinin Genel Müdürlüğe bildirmiş olduğu KEP veya
UETS adresine yapılacak olan faaliyet durdurma veya başlatma bildirim tarihleri arasında des-
tek ödemesi yapılmaz.

e) İlgili maden işletmesi için yapılacak destek ödemesi; 6 ncı madde uyarınca hesapla-
nan destek tutarından, 5510 sayılı Kanunun geçici 78 inci maddesine göre yararlanılan destek
tutarı haricinde işverenin SGK kayıtlarında yararlandığı diğer tüm teşviklerin toplamı düşülerek
gerçekleştirilir.
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f) Destek ödemesine konu işlemlerde SGK verileri esas alınır.
g) 1/9/2014 tarihinden sonra faaliyete geçen işletmeler için, 2014 yılının ilk sekiz ayında

faaliyette bulunan işletmeler için hesaplanan (Lo) değeri kullanılır.
ğ) Linyit üretimi gerçekleştiren işyerleri tarafından destek ödemesi talep edilen ay için,

Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TKİ) tarafından ELİ İşletme Müdürlüğünce üre-
tilen ve satışa sunulan 0,5-10 mm ve 10-18 mm kömür fiyatlarının aritmetik ortalaması dikkate
alınır.

h) Taşkömürü üretimi gerçekleştiren işyerleri tarafından destek ödemesi talep edilen
ay için, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tarafından Genel Müdürlüğe bildirilmiş olan TTK
Ortalama Kömür Satış Fiyatı dikkate alınır.

Destekten yararlanacaklardan istenilecek bilgi ve belgeler
MADDE 8 – (1) Destek ödemesinden yararlanmak isteyen işletmeciler; Ek-1’de yer

alan Taahhütnameyi onaylayarak istenen bilgi ve belgeler ile Genel Müdürlüğe başvuru yapar.
(2) İşletmeci tarafından destek için ıslak veya elektronik imzalı olarak hazırlanan baş-

vuru dosyasında, destek talebinde bulunulan aya ait;
a) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 6331 sayılı Kanun kapsamında, işin

durdurulmasına karar verilen işyerlerinde, işin durdurulması kararının uygulanması ile bu ka-
rarın kaldırılmasına ilişkin İş Mahkemeleri veya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
tarafından alınmış kararların uygulanması arasında geçen süreyi gösterir belge,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarının sahalarında faaliyette bulunan rödovansçıların/işlet-
mecilerin; kömür fiyatının değişim oranının belirlenmesine esas talep edilen aya ve bir önceki
yılın aynı ayına ilişkin kömür fiyatlarını gösterir ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından
elektronik/ıslak imzalı olarak düzenlenmiş belge,

c) Kamu kurum ve kuruluşlarının sahalarında faaliyette bulunan rödovansçıların/işlet-
mecilerin; talep edilen ayda o işletmede yapmış olduğu tüvenan kömür üretim miktarını gösterir
ilgili kamu ve kuruluşları tarafından elektronik/ıslak imzalı olarak düzenlenmiş belge,

yer alır.
(3) Aşağıda yer alan hususların Genel Müdürlüğün e-maden uygulaması üzerinden veri

girişlerinin destek ödemesinden faydalanan işyeri sahibi tarafından yapılması ve gerekli bel-
gelerin sisteme yüklenmesi zorunludur:

a) Aylık tüvenan kömür üretim miktarı (kg/ay).
b) Zorunlu ferdi kaza sigortası poliçe numarası.
c) İşletmede maden işletme faaliyetinin/işin durdurma ve başlama tarihlerine ait bilgi-

ler.
ç) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanu-

nun 22/A maddesi kapsamında borç durumunu gösterir belge.
(4) Genel Müdürlük tarafından gerekli görülmesi durumunda, bu madde kapsamında

istenen bilgi ve belgeler kısmi olarak ya da tamamı ile e-maden uygulaması üzerinden talep
edilebilir ve e-Devlet üzerinden doğrulanabilir.

Destek ödeme işlemleri ve süresi
MADDE 9 – (1) 24/3/2020 tarihli ve 2282 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre yapı-

lacak destek ödemeleri, 3213 sayılı Kanunun geçici 29 uncu maddesinde 30/5/2019 tarihli ve
7176 sayılı Kanun ile yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarih olan 12/6/2019 tarihinden iti-
baren hesaplanır.

(2) 3213 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde sayılan IV. Grup madenlerden “Linyit” ve
“Taşkömürü” çıkaran özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerinin ruhsat sahibi olarak işlettikleri yer
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altı maden işletmeleri için destek uygulaması, 12/6/2019 tarihinden itibaren 31/12/2020 tarihine
kadar devam eder.

(3) 3213 sayılı Kanun kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurum ve ku-
ruluşlarının iştiraklerinin maden işlerinde, 4735 sayılı Kanun kapsamında devam eden sözleş-
meler ile yapılmış olan rödovans sözleşmeleri için ekte yer alan listede belirtilen sözleşme sü-
relerinin bitimine kadar destek uygulaması devam eder.

(4) İşletmeci tarafından beyan edilen ve işletmede maden işletme faaliyetinin/işin dur-
durma ve başlama tarihlerine ait bilgiler ile SGK verileri de dikkate alınarak Genel Müdürlükçe
yapılacak kontrol ve hesaplamalar sonrasında ortaya çıkan destek tutarından, işletmeciye ait
6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında kalan borçların mahsup edilmesi sonrası kalan
tutar işletmeci tarafından bildirilen banka hesabına yatırılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Denetleme ve düzenleme yetkisi
MADDE 10 – (1) Genel Müdürlük, gerekli gördüğü hallerde bu Tebliğ kapsamında

her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir ve bunların doğruluğunu denetleyebilir.
(2) Destek ödemesi ile ilgili rödovansçıların/işletmecilerin verdiği bilgiler hususunda

tereddüde düşüldüğü durumlarda Genel Müdürlüğün kararı doğrultusunda işlem yürütülür.
Yanlış beyan üzerine yapılacak işlemler
MADDE 11 – (1) Açık ve yer altı üretim yöntemi ile faaliyette bulunulan sahalarda,

açık işletmelerden üretilen kömürün yer altı üretimi olarak beyan edilmesinin ve/veya dışarıdan
kömür alındığının tespiti halinde, fazladan ödenen destek tutarı yasal faizi ile birlikte geri alı-
nır.

(2) Birinci fıkraya göre fazladan ödenen destek tutarı işverene ödenecek müteakip des-
tek tutarlarından mahsup edilir ve fazladan ödenen destek tutarının tamamının mahsup edildiği
ayı izleyen aydan itibaren 6 ay süre ile destek ödemesi yapılmaz. Fazladan ödenen destek tu-
tarının müteakip aylardan karşılanamaması durumunda, karşılanamayan tutar genel hükümlere
göre takip ve tahsil edilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 12 – (1) 26/6/2016 tarihli ve 29754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeraltı

Kömür İşletmelerinde İşçi Maliyetlerine Uygulanacak Desteğe İlişkin Tebliğ (Sıra No: 1) yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

Geçici hüküm
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 12/6/2019 tarihinden önceki dönemlere ait destek ödemele-

rine ait başvurular hakkında, 21/3/2016 tarihli ve 2016/8673 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
bu Tebliğin 12 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılan Yeraltı Kömür İşletmelerinde İşçi Mali-
yetlerine Uygulanacak Desteğe İlişkin Tebliğ (Sıra No: 1) hükümleri uygulanır ve ödemeler
söz konusu hükümler çerçevesinde gerçekleştirilir.

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğin,
a) 9 uncu maddesi 12/6/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü yürü-

tür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul Anadolu 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3805 

—— • —— 

Kuşadası 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3804 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
1 - İHALENİN KONUSU: Antalya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan aşağıda 

belirtilen taşınmaz mal 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı ihale 
usulü ile satılacaktır. 

Satılacak taşınmazın; 

Sıra İlçesi Mahallesi 
Ada 

No 

Parsel 

No 

Yüzölçümü 

(m2) 

Plan 

durumu 

Tahmini  

bedeli (TL) 

Geçici teminat 

bedeli (TL) 

İhale  

tarihi 

İhale 

saati 

1 Kepez Kütükçü 27477 1 

 

17.429,00 

Konut alanı 

(İsteğe bağlı 

ticaret alanı) 

(Kaks:0.80) 

9.600.000,00 288.000,00 

 

25/06/2020 
15:00 

2 - Şartname Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’ndan (Emlak Şube Müdürlüğü) mesai 
saatleri içinde temin edilebilir. 

3 - İhale Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. 
4 - İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden aşağıdaki şartlar aranır.  
GERÇEK KİŞİLERDEN: 
4.1- Kanuni ikametgâhı ve nüfus cüzdanı fotokopisi olması, 
4.2- Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, 
4.3- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekâletnameleri, 
4.4- Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.  
TÜZEL KİŞİLERDEN:  
4.5- Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan, 2020 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge 
(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin 
bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış 
olması gerekir. 

4.6- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik 
posta adresi. 

4.7- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı 
tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve 
Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) 

4.8- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 
kimselerin vekâletnameleri ile noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi 
bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk 
Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) 

4.9-  Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi. 
5 - Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakla ve arttırmada en uygun bedeli tespitte 

serbesttir. 
6- Posta ile yapılacak başvuruların ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaşması 

şarttır. 
İLAN OLUNUR. 3778/1-1 
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2 KALEM HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden: 
2 Kalem Hizmet Alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (f) bendi 

geçici 4. Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 6554 sayılı kararname 
eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca yerli ve yabancı isteklilerden tedarik edilmek üzere 
pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası: 2020/266911 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/Gaziantep  
b) Telefon ve faks numarası : (342) 360 12 00 - (342) 360 17 01  
c) Elektronik posta adresi : arsfon@gantep.edu.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği  
    internet adresi : http://bap.gantep.edu.tr 
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Kalem Hizmet Alımları 
  Europen Journal of Therapeutics Dergisinin Profesyonel 

Olarak Basımı Yayımı 8 Adet  
  Elektronik Yayıncılık Hizmeti 1 Adet  
b) Yapılacağı yer : Yüklenici adresinde 
c) Süresi : 2 yıl 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Yönetim Birimi Toplantı Salonu Üniversite Bulvarı 
27310 Şehitkamil/Gaziantep 

b) Tarihi ve saati : 11.06.2020 Perşembe günü saat: 10:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1 Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.1’den görülebilir. 
4.2-Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.4’den görülebilir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.5’den görülebilir 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.6’dan görülebilir 
5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7 - İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin yukarıda belirtilen adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 100 TL 

Türk Lirası doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Halk 
Bankası Gaziantep Üniversite şubesi nezdindeki TR85 0001 2001 3380 0080 0000 01 nolu hesaba 
yatıracaklardır. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar idarenin yukarıda belirtilen adresine elden teslim 
edilebileceği gibi, aynı adrese 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 iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günüdür. 
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 3777/1-1 
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3 KALEM HİZMET ALIMI İŞİ PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğünden: 
8 dergi için 3 Kalem hizmet alımı (ScholarOne, Publons, Web sayfası, dil kontrolü ve ileri 

düzey yayıncılık sekretarya hizmeti) alımı işi, 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 19. maddesine göre belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale 
edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliliği tespit edilen bütün istekliler teklif 
vermeye davet edilecektir. 

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

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Avcılar/ 
İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 212 404 0300 - 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 İleri düzey yayıncılık ve sekretarya hizmeti (8 dergi için)  7 Ay 
2 Dil kontrolleri (8 dergi için) 400.000 Kelime 
3 Web tabanlı hizmet  alımı (ScholarOne, Publons, Web sayfası) 8 Dergi 

 
a) İhale Kayıt No : 2020/274174 
b)Teslim yerleri : b.1) İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü / 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 
Avcılar Kampüsü, Avcılar/İSTANBUL 

c) Teslim tarihi : c.1) Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 31.12.2020 
tarihine kadar teslim edilecektir. 

d) İhale Tarihi ve Saati : 08.06.2020 Pazartesi Günü Saat: 10.00’da 
3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin 
a) Yapılacağı yer : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü / Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Avcılar 
Kampüsü, Avcılar/İSTANBUL 

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

4.1. Adayların aşağıda sayılan belgeleri, ön yeterlik başvuruları kapsamında sunmaları 
gerekir: 

a) (Mülga bent: 25/01/2017-29959 R.G/9.md) 
b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya 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, 

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, 
ç) Bu Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri, 
d) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
e) Adayın ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun 

iş ortaklığı beyannamesi, 
f) (Değişik: 3/7/2009-27277 R.G/15. md.) 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, 

4.2. 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. Bu madde boş bırakılmıştır. 
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. Bu madde boş bırakılmıştır. 
5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhalede yerli istekliler lehine fiyat 

avantajı uygulanmayacaktır. 
6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
6.1. 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. 

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

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

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
 3832/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3767/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ  

YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA İLİŞKİN İLAN 

 
 3831/1-1 

—— • —— 
Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birime, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 

ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim 

Üyesi alınacaktır. 

Başvuracak adayların; başvuru dilekçesi, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik 

faaliyetlerini içeren YÖK formatlı özgeçmiş, noter onaylı lisans, yüksek lisans, doktora 

(uzmanlık/sanatta yeterlilik) belgeleri, yabancı dil belgesi, yurt dışından alınan diplomalar için 

onaylı denklik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 1 adet vesikalık fotoğrafı ilanın yayım tarihinden 

itibaren 15 gün geçerli olup, başvurular insankaynaklari@fbu.edu.tr e-posta adresinden kabul 

edilecektir. Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 4 adet bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını içeren 

CD/USB daha sonra teslim edilebilir veya ilgili dokümanlar elektronik ortamda 

insankaynaklari@fbu.edu.tr e-posta adresine gönderilebilir. 

İlan Başlama ve Bitiş Tarihi: 3 – 17 Haziran 2020 

İletişim Bilgileri: insankaynaklari@fbu.edu.tr, Tel: 0216 910 1907 

 

AKADEMİK 

BİRİM 
BÖLÜM 

KADRO 

SAYISI 

KADRO 

UNVANI 
AÇIKLAMA 

Spor Bilimleri 

Fakültesi 

Beden Eğitimi 

ve Spor 
1 

Dr.Öğr. 

Üyesi 

Doktorasını Spor Bilimleri 

alanında almış olmak. 

 

 3780/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
26.09.2019 tarihli ve 225159 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile denetçi belgesi iptal 

edilen, Sarıtaş Antalya Yapı Denetim A.Ş.’nin sorumlu denetim elemanı İbrahim BAYDOĞAN 
(Proje ve Uygulama Denetçisi, Elektrik Mühendisi, Denetçi No: 769, Oda Sicil No: 4833) 
tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 27.04.2020 
tarihli ve E.2019/2132 sayılı kararı ile "dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin 
durdurulmasına" hükmedildiğinden, 02.10.2019 tarihli ve 30906 sayılı Resmî Gazete ilanı ile 
İbrahim BAYDOĞAN hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin yürütülmesi 11.05.2020 tarihli ve 
99398 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 3807/1/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İstanbul İli, Kartal İlçesi, 126 pafta, 2559 ada, 117 parsel üzerindeki 837899 YİBF nolu 

inşaatı denetimini üstlenen AÇK Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı olan Erdal KAYIKÇI 
(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, denetçi No: 31540, Oda Sicil No: 88945) 
tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 16.04.2020 
tarihli ve E.2020/503 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” 
hükmedildiğinden, 01.12.2019 tarihli ve 30965 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Erdal KAYIKÇI 
hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin, kuruluş ortaklığına ilişkin kısmının yürütülmesi 
20.05.2020 tarihli ve 103034 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur.  3807/2/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, İ17D23A1A pafta, 231 ada, 5 parsel üzerindeki 872510 

YİBF nolu inşaatı denetimini üstlenen Truva Yapı Denetim Ltd. Şti. ‘nin kuruluş ortağı olan 
Mahmut Riza GİRGİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7109, Oda Sicil 
No:28400) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 2. İdare Mahkemesinin 
28.04.2020 tarihli ve E.2020/430-K.2020/863 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” 
hükmedildiğinden, 07.07.2019 tarihli ve 30824 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Mahmut Riza 
GİRGİN hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin, kuruluş ortaklığına ilişkin kısmı 20.05.2020 
tarihli ve 103681 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur.  3807/3/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, 881 ada, 4 parsel üzerindeki 1545178 YİBF nolu inşaatı 

denetimini üstlenen 84706 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 2294 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Sarıtaş Yapı Denetim A.Ş. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan 
davada, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 17.04.2020 tarihli ve E.2019/1974-K.2020/855 sayılı 
kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 03.08.2019 tarihli ve 30851 sayılı 
Resmî Gazete ilanı ile Sarıtaş Yapı Denetim A.Ş. hakkında tesis edilmiş olan idarî işlem 
28.05.2020 tarihli ve 106334 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 3807/4/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun  

14/05/2020, 21/05/2020 ve 28/05/2020 tarihli Kararlarıyla  
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde  

lisans verilen ve lisansı sona erdirilen tüzel kişiler 

1 
14/05/2020 tarihli ve 9347-1 sayılı Kurul Kararı ile; 
RSC Elektrik Üretim İnşaat Turizm A.Ş.’ye “RSC-1 Seferihisar JES” projesi için, 16 
(onaltı) yıl, 2 (iki) ay, 28 (yirmisekiz) gün süreli üretim lisansı verilmiştir. 

2 

21/05/2020 tarihli ve 9357-4 sayılı Kurul Kararı ile; 
Başyazıcıoğlu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye “Bamen Kojenerasyon Santralı” için 
verilmiş olan 17/04/2014 tarihli ve EÜ/4969-188/2888 numaralı üretim lisansı Karar 
tarihi itibariyle sona erdirilmiştir. 

3 
28/05/2020 tarihli ve 9366-3 sayılı Kurul Kararı ile; 
Akyurt Enerji Üretim Anonim Şirketi’ne Hanlı Reg. ve HES projesi için 49 (kırkdokuz) yıl 
süreli üretim lisansı verilmiştir. 

4 
28/05/2020 tarihli ve 9366-8 sayılı Kurul Kararı ile; 
Gün Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne Gün Güneş 
Van Arısu GES projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

5 
28/05/2020 tarihli ve 9366-9 sayılı Kurul Kararı ile; 
Baltech Enerji Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne Taşkesiği GES 
projesi için 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

 3825/1/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 

07/05/2020, 21/05/2020 ve 28/05/2020 tarihli Kararlarıyla 
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler 

 

1 
07/05/2020 tarihli ve 9340 sayılı Kurul Kararı ile; 
MFD Akaryakıt Nakliyat Turizm İnşaat Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne, 
01/06/2020 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli dağıtıcı lisansı verilmiştir. 

2 
21/05/2020 tarihli ve 9359-1 sayılı Kurul Kararı ile; 
Euroil Enerji Dağıtım Anonim Şirketi’ne, 01/06/2020 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl 
süreli dağıtıcı lisansı verilmiştir. 

3 
21/05/2020 tarihli ve 9359-2 sayılı Kurul Kararı ile; 
Modüler Petrol Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne 15 (onbeş) yıl süreli depolama 
lisansı verilmiştir. 

4 
21/05/2020 tarihli ve 9359-3 sayılı Kurul Kararı ile; 
Elemend Pazarlama ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’ne 10 (on) yıl süreli madeni yağ 
lisansı verilmiştir. 



Sayfa : 110 RESMÎ GAZETE 3 Haziran 2020 – Sayı : 31144 

 

5 

28/05/2020 tarihli ve 9367-1 sayılı Kurul Kararı ile; 

Khueell Petrokimya Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne 10 (on) yıl süreli 

madeni yağ lisansı verilmiştir. 

6 

28/05/2020 tarihli ve 9367-2 sayılı Kurul Kararı ile; 

Park Denizcilik ve Hopa Liman İşletmeleri Anonim Şirketi’ne 15 (onbeş) yıl süreyle 

depolama lisansı verilmiştir. 

7 

28/05/2020 tarihli ve 9367-3 sayılı Kurul Kararı ile; 

VTM Akaryakıt Petrol Ürünleri Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne 15 

(onbeş) yıl süreyle depolama lisansı verilmiştir. 

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 

Lisansı yeniden yürürlük kazanan Tüzel Kişiler 

 

1 21/05/2020 tarihli ve 9359-5 sayılı Kurul Kararı ile; 

Marla Marqa Yağ Petrol Ürünleri ve Geri Kazanım İnşaat Lojistik Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi’nin 04/07/2019 tarihli ve MYĞ/8696-1/41771 numaralı madeni yağ 

lisansının sona erdirilmesine ilişkin 28/11/2019 tarihli ve 8956-5 sayılı Kurul Kararı geri 

alınmıştır. Lisansı yürürlüktedir. 

2 28/05/2020 tarihli ve 9367-4 sayılı Kurul Kararı ile; 

Aksan Geri Dönüşüm Kimya İthalat İhracat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi’nin 07/02/2019 tarihli ve MYĞ/8419-1/41079 numaralı madeni yağ lisansının sona 

erdirilmesine ilişkin 30/04/2020 tarih ve 9328-2 sayılı Kurul Kararı geri alınmıştır. Lisansı 

yürürlüktedir. 

 3825/2/1-1 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 07/05/2020 tarihli Kararı ile  

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 

 lisansı sona erdirilen tüzel kişiler 

 

1 

07/05/2020 tarihli ve 9341-1 sayılı Kurul Kararı ile; 

Akpet Gaz Anonim Şirketi’nin 17.09.2015 tarihli ve LPG-DPO/5790-2/16358 

numaralı LPG depolama lisansı sona erdirilmiştir. 

2 

07/05/2020 tarihli ve 9341-2 sayılı Kurul Kararı ile; 

Akpet Gaz Anonim Şirketi’nin 04.06.2014 tarihli ve LPG-DPO/5046-2/15116 

numaralı LPG depolama lisansı sona erdirilmiştir. 

 3825/3/1-1 
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KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIMI İLANI 

KTO Karatay Üniversitesi aşağıda belirtilen Meslek Yüksekokulu bünyesine Öğretim 
Görevlisi alacaktır. 

Başvurular ilanda belirtilen yolla şahsen (KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları 
Koordinatörlüğüne) veya postayla (KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü İnsan Kaynakları 
Koordinatörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No:130 Karatay/KONYA) adresine 
yapılmalıdır. İlanda belirtilen tarihten sonra elimize geçen ve eksik belgeli müracaatlar kabul 
edilmeyecektir. 

Duyurulur. 
Müracaatların Başlama Tarihi : 03.06.2020 
Son Müracaat Tarihi : 18.06.2020 
Ön Değerlendirme Tarihi : 22.06.2020 
Sınav Tarihi : 25.06.2020 
Değerlendirme Tarihi : 29.06.2020 
 

BİRİM BÖLÜM/ALAN KADRO 

SAYISI 

UNVANI ŞARTLARI 

Sağlık Hizmetleri 

Meslek Yüksekokulu 

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler 

Bölümü / Tıbbi Görüntüleme 

Teknikleri Programı 

1 
Öğr. Gör. (Ders 

Verecek) 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik ve Sağlık Memurluğu 

bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon, Hemşirelik, Anatomi ve Fizyoloji alanlarının 

birinden tezli yüksek lisans mezunu olmak. ALES Sayısal puan 

türünden en az 70 almış olmak. 

 
İstenen Belgeler 
1 -  Başvuru Dilekçesi (Üniversite Web Sitesinde) 
2 - Başvuru Formu (Üniversite Web Sitesinde) 
3 - Özgeçmiş (CV) 
4 - Onaylı Nüfus Cüzdanı Sureti veya Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (E-Devlet belgesi 

kabul edilmektedir.) 
5 - Bir Adet Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş) 
6 - Onaylı Mezuniyet Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora (varsa) Mezuniyet 

Belgesi) (E-Devlet belgesi kabul edilmektedir.) 
7 - Onaylı Transkript Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora (varsa)) 
8 - ALES ve Yabancı Dil Belgesi (YDS-YÖKDİL veya muadili) 
9 - Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi 
10 - Askerlik durumuna ilişkin belge (Erkek Adaylar için) (E-Devlet belgesi kabul 

edilmektedir.) 
11 - Alanında tecrübe sahibi olduğunu gösterir onaylı çalışma belgesi. (Özel Şartlarda 

“tecrübe şartı” isteniyorsa) 
12 - Devam Eden Doktora Öğrenimi Hakkında Öğrenci Belgesi. (E-Devlet belgesi kabul 

edilmektedir.) 3779/1-1 
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Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 28.05.2020 Karar No: 7448 
ŞİRKETİN: 
• TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü 
• MERKEZİ ve 
  TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10   06530 
  Çankaya/ANKARA 
• MÜRACAAT TARİHİ : 18.02.2020 
RUHSATIN: 
KONUSU : Arama ruhsatı 
• YÜZÖLÇÜMÜ : 59.477 hektar 
• BÖLGESİ : Kara 
• KAPSADIĞI İLLER : Batman, Mardin 
PAFTA NUMARASI : AR/TPO/K/M46-c 
KARAR: 
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün Batman ve Mardin illeri dahilinde 59.477 

hektarlık M46-c paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 
sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10 uncu 
maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir. 

 3830/1/1-1 
—— • —— 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 28.05.2020 Karar No: 7449 
ŞİRKETİN: 
• TİCARİ UNVANI : Tordayk Petrogas Sismik Sondaj A.Ş. 
• MERKEZİ ve 
   TEBLİGAT ADRESİ : Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. 
  No: 11B/2 Çankaya/ANKARA 
• MÜRACAAT TARİHİ : 21.02.2020 
RUHSATIN: 
• KONUSU : Arama ruhsatı 
• YÜZÖLÇÜMÜ : 59.477 hektar 
• BÖLGESİ : Kara 
• KAPSADIĞI İLLER : Batman, Mardin 
• PAFTA NUMARASI : AR/TRD/K/M46-c 
KARAR: 
Tordayk Petrogas Sismik Sondaj A.Ş.’nin Batman ve Mardin illeri dahilinde 59.477 

hektarlık M46-c paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 
sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10 uncu 
maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir. 

 3830/2/1-1 
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Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 28.05.2020 Karar No: 7450 
ŞİRKETİN: 
• TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü 
• MERKEZİ ve 
  TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10   06530 
  Çankaya/ANKARA 
• MÜRACAAT TARİHİ : 18.02.2020 
RUHSATIN: 
• KONUSU : Arama ruhsatı 
• YÜZÖLÇÜMÜ : 61.306 hektar 
• BÖLGESİ : Kara 
• KAPSADIĞI İLLER : Batman, Diyarbakır, Mardin 
• PAFTA NUMARASI :  AR/TPO/K/M46-d 
KARAR: 
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün Batman, Diyarbakır ve Mardin illeri 

dahilinde 61.306 hektarlık M46-d paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı 
incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama 
Yönetmeliği’nin 9 ve 10 uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir. 

 3830/3/1-1 
—— • —— 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 28.05.2020 Karar No: 7451 
ŞİRKETİN: 
• TİCARİ UNVANI : Tordayk Petrogas Sismik Sondaj A.Ş. 
• MERKEZİ ve 
   TEBLİGAT ADRESİ : Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cd. 
  No: 11B/2 Çankaya/ANKARA 
• MÜRACAAT TARİHİ : 21.02.2020 
RUHSATIN: 
• KONUSU : Arama ruhsatı 
• YÜZÖLÇÜMÜ : 61.306 hektar 
• BÖLGESİ : Kara 
• KAPSADIĞI İLLER : Batman, Diyarbakır, Mardin 
• PAFTA NUMARASI : AR/TRD/K/M46-d 
KARAR: 
Tordayk Petrogas Sismik Sondaj A.Ş.’nin Batman, Diyarbakır ve Mardin illeri dahilinde 

61.306 hektarlık M46-d paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 
6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10 
uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir. 

 3830/4/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 3784/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 3785/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 3786/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
–– 2020 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında
Karar (Karar Sayısı: 2599)

–– Türkiye Cumhuriyeti ile Kosova Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması
Tarafından Kurulan Ortak Komitenin Türkiye Cumhuriyeti ile Kosova Cumhuriyeti
Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının ‘Menşeli Ürünler’ Kavramının Tanımı ve
İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Ek II.1’ini Değiştiren 2/2020 Sayılı Kararın
Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2600)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Karşılıklı Vize Muafiyetine Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar
Sayısı: 2601)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik,

Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı
Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar
Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2602)

–– Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketinin Kuruluşuna İlişkin
Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar ile Türkiye Raylı Sistem Araçları
Sanayii Anonim Şirketi Ana Statüsünün Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar
(Karar Sayısı: 2603)

–– 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat
Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2604)

ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/251,

252, 253)

YÖNETMELİKLER
–– Antalya Akev Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Medipol Üniversitesi İhale Yönetmeliği
–– Üsküdar Üniversitesi İnsan Hakları Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2020/3)
–– Yer Altı Kömür İşletmelerinde İşçi Maliyetlerine Uygulanacak Desteğe İlişkin Tebliğ

KARAR
–– Adana Bölge İdare Mahkemesinin Kurulmasına ve Yargı Çevresinin Belirlenmesine

İlişkin Karar

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
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