
Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                             İçindekiler 136. Sayfadadır.

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden:
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ AİLE VE TOPLUM 

ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Aile

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

Kapsam
MADDE  2 – (1)  Bu Yönetmelik, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Aile ve Toplum

Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-
ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1)  Bu Yönetmelikte geçen;
a) Çalışma birimi: Belirlenen alanlarda araştırma, uygulama ve etkinlik yapmak için

oluşturulan birimi, 
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Aile ve Toplum Çalışmaları Uygulama

ve Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 
ifade eder.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

7 Şubat 2021
PAZAR
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İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Ulusal ve sosyal politikalarla uyum içinde, ilgili kamu ve özel kuruluşların ortak he-

def ve çalışmalarıyla koordinasyonu sağlayarak ve aileyi ele alarak toplumun huzur ve refahına
yönelik çalışmaları yönlendirici projeler planlamak ve yürütmek.

b) Birey olarak kadın ve erkeği ele alarak aile ve toplum eksenli değişen toplumsal di-
namiklerin aile üzerindeki etkilerine ilişkin bütüncül bir yaklaşımla değerlendirebilen ve öne-
riler sunabilen akademik çalışmalar planlamak, yürütmek ve gerekli kadroları yetiştirmek.

c) Türkiye'de aile yapısının güncel ve öncelikli ihtiyaçlarını belirlemek, bu amaçla bi-
limsel yayın ve araştırmalarla veriler toplamak ve bu veriler doğrultusunda ihtiyaca yönelik
çalışmalar yapmak.

ç) Aile yapısını güçlendirmeye yönelik teorik ve uygulamalı çalışmalar yapmak, ailenin
fiziki, psikolojik ve sosyal sağlığını koruyarak refahını iyileştirici ve bütünlüğünü sürdürücü
proje, akademik araştırma ve uygulamalar yapmak, bu çalışmaları geliştirmek, planlamak ve
yürütmek.

d) Sosyal, kültürel ve çevresel faktörlerle, kadın ve erkek rollerindeki algılamalara bağlı
olarak değişen ve/veya yitirilen aile değerlerinin korunmasına yönelik fedakarlık, sadakat, gü-
ven, empati, karşılıksız sevgi ve benzeri aileyi güçlendirici değerler hakkında eğitim çalışmaları
yapmak.

e) Aile içi iletişimi güçlendirmek, demokratik temelli yaklaşımları ve aile kurumunu
desteklemek amacıyla yapılacak çalışmaları öncelemek ve yürütmek.

f) Toplumdaki dezavantajlı ve özel gereksinimli, korunması gereken gruplara dair ça-
lışmaları öncelemek.

g) Aile ve toplum yararına lisansüstü programlar oluşturulmasını teşvik etmek, eğitim,
çalıştay, seminer, panel, sempozyum, kongre, danışmanlık ve benzeri eğitici proje faaliyetleri
düzenlemek, materyaller geliştirmek ve bu alanda çalışacak nitelikli insan kaynağı oluşmasına
katkı sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Ulusal ve sosyal politikalarla uyum içinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının ortak

hedef ve çalışmalarıyla uyumlu, aile yapısını güçlendirecek sosyal politikaları destekleyici ça-
lışmalarda bulunmak, bu politikalara paralel stratejik eylem planları uygulamak ve/veya ge-
liştirmek.

b) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında toplumda aile yapısını güçlendirici, refahını
koruyucu ve bütünlüğünü sürdürücü fiziki, psikolojik ve sosyal sağlığını koruyucu proje, aka-
demik araştırma ve uygulama çalışmaları yapmak ve benzer çalışmaları yürütmek için gerekli
kadroları yetiştirmek, sertifika eğitim programları düzenlemek.

c) Aile yapısını geliştirici ve güçlendirici, aile refahını koruyucu ve bütünlüğünü sür-
dürücü yönde akademik ve pratik bilgiye katkı amaçlı konuları sosyal, kültürel, ekonomik, hu-
kuki ve siyasi çerçevede ele alan projeler geliştirmek ve etkinlikler düzenlemek.

ç) Aile konusunda ilgili yerli ve yabancı kaynaklardan oluşan bir arşiv oluşturmak, aile
bireylerinin ikili ilişki dinamiklerini anlamaya ve etkili iletişim kurmalarına yönelik farkında-
lıklarını, bilgi ve becerilerini arttırıcı, koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve reha-
bilite edici eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek.

d) Aile ve toplum üzerine çalışan farklı disiplinlere mensup akademisyenlerin, lisans
ve lisansüstü öğrencilerin bir araya gelmesini sağlamak, araştırma ve girişimlerde koordinasyon
ve iş birliğini desteklemek.

e) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde araştırma, uygulama,
danışmanlık ve yayın çalışmaları gibi etkinliklerde bulunmak ve Merkez bünyesinde yapılan
çalışmaları akademik yayın, eğitim, konferans, seminer, çalıştay yoluyla paylaşmak.

f) Aile ve toplum yapısını güçlendirmek amacıyla istatistiksel veriler sağlamak, dergi,
kitap, rapor ve benzeri yayımlar yapmak, kütüphane oluşturmak.

g) Ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili profesyonel seminer, konferans, sempozyum
gibi toplantılara katılmak ve benzer programları organize etmek.
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ğ) Aile ve toplum yapısında sevgi, saygı, hoşgörü ve destek kültürünün gelişmesine
katkı sağlayacak faaliyet ve etkinliklerde bulunmak.

h) Küresel sürecin ve medyanın, Türkiye’deki aile yapısı üzerindeki etkilerini incele-
mek, geleneksel ve değişen aile sorunlarını kuramsal ve uygulamalı olarak çalışmak.

ı) Lisans ve lisansüstü öğrencilerin, Merkezin faaliyet alanlarındaki konularda eğitim
ve öğretimlerine yardımcı olmak, araştırma ve projelerine akademik katkı sağlamak, ilgili mev-
zuat hükümleri kapsamında Merkezin faaliyet alanına giren konularda sertifikalı-sertifikasız
örgün veya uzaktan eğitim programları ile kurslar düzenlemek.

i) Aile ve toplumun bedensel, ruhsal ve sosyal sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik
stratejiler geliştirmek, eğitim ve danışmanlık yapmak, kurs açmak, toplumda farkındalık ka-
zandırmak, ilgili mevzuat hükümleri kapmsaında yurt içi ve yurt dışı üniversite, kamu ve özel
kurumlar, iş dünyası, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapmak, Üniversite
faaliyetlerinin tanıtımını yapmak.

j) Toplumda birliktelik, huzur ve barış hissinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler dü-
zenlemek, sosyal sorumluluk projelerine yöneltmek.

k) Toplumda engelli, kimsesiz, bakıma muhtaç, şiddet gören, istismara maruz kalmış,
sağlık sorunları olan, madde bağımlısı, suça karışmış çocuklar gibi dezavantajlı grupların kar-
şılaştıkları sorunların ve risklerin etkin bir şekilde araştırılması ve bu sorunların çözülmesine
yönelik çalışmalarda bulunmak, strateji ve politikalar geliştirmek, eğitsel çalışmalar ve farkın-
dalık programları oluşturmak.

l) Aile eğitim programlarına ve sosyal etkinliklere profesyonel ve gönüllü toplumsal
hizmet grupları ile ortak sosyal destek hizmetleri vermek.

m) Kamu kuruluşları, tüzel kişiler, sivil toplum örgütleri ve özel kişilerden gelecek ta-
lepleri değerlendirerek araştırma, proje ve danışmanlık hizmeti sunmak. Merkezin amacına
uygun olarak, toplumsal boyutta ve geniş kapsamlı sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek.

n) Merkez amaçları kapsamında Yönetim Kurulunun belirleyeceği ve Yükseköğretim
Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer faaliyetleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür;  Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversitenin öğretim üyeleri

arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden gö-
revlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli  olarak yürütülmesi ve geliştirilme-
sinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin organlarını toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek, toplantı gündemini

hazırlamak.
c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak.
ç) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Ku-

rulunun onayından sonra Rektörlüğün bilgisine sunmak.
d) Merkezin idari işlerini yürütmek, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen personel ih-

tiyacını Rektörlüğe sunmak.
e) Merkezin çalışmalarına yönelik eğitim, araştırma ve danışmanlık ile ilgili plan ve

programları hazırlamak.
f) Merkezde planlanan çalışmaların yürütülmesini sağlamak.
g) Araştırma ve proje çalışma ekipleri kurmak.
ğ) Merkezde sürdürülen proje, kurs ve diğer etkinliklerin en iyi biçimde yürütülmesi

için gerekli her türlü iletişim ve koordinasyonu sağlamak.
h) Merkezin yürüttüğü ve projelendirdiği faaliyetler konusunda ilgililerle görüşmeler

yapmak, ilgili mevzuata uygun olarak sözleşmeler yapmak.

7 Şubat 2021 – Sayı : 31388                                   RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 3



ı) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Üniversite içi ve dışı kişi, kurum ve kuruluşlar
arasındaki iş birliği ve koordinasyonu sağlamak.

i) Merkezin sürekli gelişmesini sağlayacak tedbirleri almak.
j) Merkezin amacı doğrultusunda Rektör tarafından verilen görevleri yerine getirmek.
k) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Müdür yardımcıları 
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulunda bulunan öğretim elemanları arasından en fazla

iki kişi, gerek görülmesi halinde Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, üç yıl için Rek-
tör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. 

(2) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birini vekil
olarak tayin eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile birlikte en fazla yedi kişiden oluşur.  Mü-

dür dışındaki diğer üyeler, Merkezin çalışma alanına giren konularda akademik çalışmaları,
araştırmaları, deneyimleri bulunan ve Müdürün önereceği Üniversitenin kadrolu öğretim üye-
leri arasından  Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ve çağrısı üzerine yılda en az iki kez top-
lanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye tam
sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yö-
nünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir. 

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda faaliyetler gerçekleştirmek.
b) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu değerlendirmek, bir sonraki

döneme ait çalışma programını düzenlemek.
c) Merkezin etkili ve verimli bir şekilde çalışması için gerekli tedbirleri almak.
ç) Merkezin bütçesini hazırlamak.
d) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak.
e) Müdür tarafından sunulan işleri görüşmek ve ilgili mevzuatla verilen diğer görevleri

yapmak.
f) Merkezin amacı doğrultusunda Rektör tarafından verilen görevleri yerine getirmek.
Danışma Kurulu ve görevi
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bu-

lunan kişiler ile Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör ta-
rafından seçilen en fazla yedi kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, her yıl olağan olarak Kasım ayı içinde, Müdürün daveti üzerine
toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Toplantılar, davete ica-
bet etmiş üyelerle yapılır; toplantı ve karar nisabı aranmaz.

(3) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin çalışmalarıyla ilgili dilek, tavsiye ve öneri-
lerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

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

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin demirbaşına kaydedilerek kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili mevzuat hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme 
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Antalya Bilim Üniversitesinden:
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ

İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d) İhale usulleri: Bu Yönetmelikte düzenlenmiş olan ihale usullerini,
e) İhale yetkilisi: Mütevelli Heyeti veya Mütevelli Heyetinin uygun gördüğü Antalya

Bilim Üniversitesi yöneticisi veya görevlilerini,
f) İstekli: İhaleye teklif veren gerçek ya da tüzel kişiler ile ortak girişimleri,
g) Kiralama: Üniversitenin kira sözleşmesinin kiracı tarafını oluşturmasını,
ğ) Kiraya verme:  Üniversitenin kira sözleşmesinin kiraya veren tarafını oluşturmasını,
h) Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,
ı) Mütevelli Heyeti: Antalya Bilim Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
i) 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,

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

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

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

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

maddelerinde gösterilen işlemleri,
ö) Üniversite: Antalya Bilim Üniversitesini,
p) Yapım: Her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, ta-

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

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

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

(2) 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğ-
retim Kurumları Yönetmeliğinin 28 inci maddesine aykırı nitelikte ihale yapılamaz.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) İhaleler, aleniyeti sağlayacak şekilde, ihalenin yapıldığı yerde yayımlanan yerel ga-
zetelerde ve Üniversitenin resmî internet sitesinde, ihale ilanları için belirlenen ayrı bir bölümde
ilan edilir. İnternet sitesinde yayımlanan ilanlar, ihale saatine kadar siteden kaldırılmaz. Doğ-
rudan temin ve pazarlık usulünün uygulandığı alımlarda ilan yapılması zorunlu değildir.

(3) İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı.
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı.
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte 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/ön yeterlik dokümanı
MADDE 11 – (1) İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler

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

(2) İhale ve ön yeterlik dokümanı Üniversitede bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik
veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı temin etmeleri zorunludur. Dokümanın
bedeli basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde Üniversitece tespit ve
ilan edilir. Doküman bedeli sadece ilanda belirtilen banka hesabına isteklinin adı, unvanı, ihale
adı ve varsa numarası belirtilerek yatırılır.
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İhaleye katılamayacaklar
MADDE 12 – (1) Aşağıda belirtilen kimseler doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sayfa : 8                                 RESMÎ GAZETE                                   7 Şubat 2021 – Sayı : 31388



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(3) Birinci fıkranın (a) ve (c) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, ihale dokümanında
belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilen istekliler, öncelikle ihale konusu
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.
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(4) Birinci fıkranın (ç) bendi uyarınca yapılacak işlerde yetkili mercilerce veya mah-
kemelerce takdir veya tespit edilmiş rayiç bedel mevcutsa bu bedel tahmini bedel olarak Kabul
edilir. Aksi halde, 6 ncı ve 7 nci maddelere göre tespit olunacak tahmini bedel üzerinden pa-
zarlık görüşmeleri yürütülür. Yapılan görüşmelerde tahmini bedel gizli tutulur.

Doğrudan temin
MADDE 19 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde, ihtiyaçların 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 ora-
nına göre güncellenecek üçyüzsekizbinüçyüzyetmişdört TL’ye karşılık gelen tutardaki bedeli
aşmayacak olan mal ve hizmet alımları, tarifeli alımlar ile seyahat alımları.

(2) Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, 7 nci maddede belirtilen komisyonları kurma
ve 5 inci maddede belirtilen yeterlik koşullarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yet-
kilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak bir
tutanağa bağlanmak suretiyle ihtiyaçlar temin edilir.

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

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

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

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

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

(6) Üniversite, Mütevelli Heyetinin kararıyla, belirli koşulları taşıyan isteklilerin sisteme
kabul edildiği ve elektronik olarak teklif verebildiği elektronik satın alma sistemleri oluştura-
bilir veya bu sistemlere katılabilir.
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Geçici teminat
MADDE 21 – (1) İhalelerde teklif edilen bedelin %3’ünden az, %6’sından fazla olma-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(3) En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihale-
lerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan
en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar
dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırı-
lır.
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(4) İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek ihale yetkilisinin onayına sunar.
Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve
hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Benzeri İşlemler

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7 Şubat 2021 – Sayı : 31388                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 13



(2) İlanda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini ve ge-
çici teminat verip vermediklerini inceleyerek kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katıla-
mayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler, istekliler önünde
bir tutanakla tespit edilir. Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır.
Diğer istekliler, önce şartnameyi imzaya ve daha sonra sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır.
Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından
imzalanır.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere he-
men 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 37 – (1) İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak ya-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 45 – (1) 7/3/2017 tarihli ve 30000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulus-

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

Heyeti yürütür.
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İstanbul Arel Üniversitesinden:
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d) İhale usulleri: Bu Yönetmelikte düzenlenmiş olan ihale usullerini,
e) İhale yetkilisi: İstanbul Arel Üniversitesi Mütevelli Heyeti veya Mütevelli Heyetin

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

masını,
ğ) Kiraya verme: İstanbul Arel Üniversitesinin, kira sözleşmesinin kiraya veren tarafını

oluşturmasını,
h) Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,
ı) Mütevelli Heyeti: İstanbul Arel Üniversitesi Mütevelli Heyeti,
i) Seyahat alımları: İstanbul Arel Üniversitesinin münhasıran eğitim öğretim faaliyet-

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

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

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

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

maddelerinde gösterilen işlemleri,
ö) Üniversite: İstanbul Arel Üniversitesini,
p) Yapım: Her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, ta-

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

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

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

(2) 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğ-
retim Kurumları Yönetmeliğinin 28 inci maddesine aykırı nitelikte ihale yapılamaz.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer
belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik
kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.
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(2) İhale ve ön yeterlik dokümanı Üniversitede bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik
veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı temin etmeleri zorunludur. Dokümanın
bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde Üniversite tarafından
tespit ve ilan edilir. Doküman bedeli sadece ilanda belirtilen banka hesabına isteklinin adı, un-
vanı, ihale adı ve varsa numarası belirtilerek yatırılır.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(3) Birinci fıkranın (a) ve (c) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, ihale dokümanında
belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilen istekliler, öncelikle ihale konusu
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.
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(4) Birinci fıkranın (ç) bendi uyarınca yapılacak işlerde yetkili mercilerce veya mah-
kemelerce takdir veya tespit edilmiş rayiç bedel mevcutsa bu bedel tahmini bedel olarak kabul
edilir. Aksi halde, 6 ncı ve 7 nci maddelere göre tespit olunacak tahmini bedel üzerinden pa-
zarlık görüşmeleri yürütülür. Yapılan görüşmelerde tahmini bedel gizli tutulur.

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

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

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

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

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

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

(2) Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, 7 nci maddede belirtilen komisyonları kurma
ve 5 inci maddede belirtilen yeterlik koşullarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yet-
kilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak bir
tutanağa bağlanmak suretiyle ihtiyaçlar temin edilir.

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

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

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

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

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

(6) Üniversite, Mütevelli Heyetin kararıyla, belirli koşulları taşıyan isteklilerin sisteme
kabul edildiği ve elektronik olarak teklif verebildiği elektronik satın alma sistemleri oluştura-
bilir veya bu sistemlere katılabilir.
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Geçici teminat
MADDE 21 – (1) İhalelerde teklif edilen bedelin %3’ünden az, %6’sından fazla olma-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(3) En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihale-
lerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan
en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar
dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.
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(4) İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek ihale yetkilisinin onayına sunar.
Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve
hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7 Şubat 2021 – Sayı : 31388                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 25



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

Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Benzeri İşlemler

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(4) Taşınmaz malların trampa işlemlerinde SPK lisanslı gayrimenkul değerleme şirket-
leri tarafından SPK mevzuatına uygun olarak ve hiçbir sınırlamaya bağlı olmaksızın hazırla-
nacak değerleme raporlarındaki değer tespitleri esas alınır. Bu durumda trampaya konu taşın-
maz değerleri arasında en fazla %10’luk fark olabilir.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 45 – (1) 8/12/2009 tarihli ve 27426 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İs-

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

Heyeti yürütür.
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İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinden:
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

ANA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinin

yönetimi, işleyişi, idari ve akademik organları ile görevleri ile mali konulara ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinin yöneti-

mine, işleyişine, idari ve akademik organlarına, öğretim elemanlarına, görevlerine ve mali ko-
nulara ilişkin hükümleri kapsar.

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

nunu ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanununun ek
196 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,
b) Bölüm başkanı: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne, fakülte de-

kanlıkları ve yüksekokul müdürlüklerine bağlı bölüm başkanlarını,
c) Daire başkanı: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi daire başkanlarını,
ç) Dekan: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesindeki ilgili fakültelerin dekanlarını,
d) Genel Sekreter: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Genel Sekreterini,
e) İdari birim amiri: 7/10/1983 tarihli ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile

Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyle be-
lirtilen Genel Sekreter ve Genel Sekretere bağlı genel sekreter yardımcıları ile tüm daire baş-
kanlarını, hukuk müşavirini, fakülte/yüksekokul/enstitü sekreterini ve benzeri birimlerin amir-
lerini,

f) Müdür: Üniversite bünyesindeki enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygula-
ma-araştırma merkezi ve sürekli eğitim merkezi ile diğer merkez müdürlerini,

g) Mütevelli Heyet: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
ğ) Rektör: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörünü,
h) Senato: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Senatosunu,
ı) Üniversite: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesini,
i) Vakıf: Bilgiç Vakfını,
j) Yönetim Kurulu: Üniversitenin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Mütevelli Heyet, Başkan ve Görevleri

Mütevelli Heyet
MADDE 5 – (1) Mütevelli Heyet, Üniversitenin en yüksek karar organı olup, Üniver-

sitenin tüzel kişiliğini temsil eder. Mütevelli Heyet, Vakıf Yönetim Kurulu tarafından, ilgili
mevzuat hükümlerinde belirtilen şart ve niteliklere uygun olarak Vakıf Yönetim Kurulu Baş-
kanının olumlu oyu ve salt çoğunluk ile dört yıl süreyle seçilen en az yedi kişiden oluşur.
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(2) Mütevelli Heyet üyeleri kendi aralarından bir Başkan seçer. Süresi dolan Başkan
yeniden seçilebilir. Başkan da gerekli görürse, Mütevelli Heyet üyeleri arasından en fazla iki
başkan vekili seçebilir, görevlerini sonlandırabilir veya yerine başka bir üyeyi başkan vekili
olarak atayabilir. Başkanın görevi sona erdiğinden başkan vekili/vekillerinin görevleri de sona
erer.

(3) Rektör dışındaki Üniversite mensupları Mütevelli Heyet üyeliğine seçilemez. Rektör
Mütevelli Heyetin tabii üyesi olup, Başkanlığa veya başkan vekilliğine seçilemez ve kendisi
ile ilgili konulardaki toplantılara katılamaz. Mütevelli Heyet toplantılarının raportörlüğünü Ge-
nel Sekreter yapar.

(4) Mütevelli Heyet üyelerinden herhangi birinin süresi bitmeden görevden alınmasında
Vakıf Yönetim Kurulu yetkilidir. Mütevelli Heyet üyelerinden süresi bitmeden herhangi bir
nedenle görevinden ayrılanlar olduğunda, ayrılan üyenin yerine en geç bir ay içinde dört yıl
süreyle yeni bir üye seçilir. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir. Vakıf Yönetim Kurulu tara-
fından seçilen Mütevelli Heyet üyelerinin isimleri, Mütevelli Heyet Başkanlığınca süresi içinde
Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.

(5) Mütevelli Heyet üyelerinden herhangi birinin süresi bitmeden görevden alınmasını
gerektiren bir durum oluştuğunda, Başkanın veya Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı tarafından
yapılacak teklifin, Vakıf Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ve Vakıf Yönetim
Kurulu Başkanının olumlu oyu ile kabul edilmesi gerekir.

(6) Mütevelli Heyet üyeliği fahridir. Ancak; Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile Mütevelli
Heyet üyelerine toplantıya katılma yol ve huzur hakkı verilebilir. Verilecek miktar bir yılda on
ikiyi geçmemek üzere katılacakları her toplantı için Yükseköğretim Genel Kurulu üyeleri için
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun öngördüğü ücreti aşamaz. Başkan ve üyelere bunun
dışında herhangi bir suretle başkaca bir ödeme yapılamaz.

(7) Hukuki bir mazereti olmaksızın, bir yıl içinde yapılan Mütevelli Heyeti toplantıla-
rına üst üste dört defa katılmayan Mütevelli Heyeti üyesinin üyeliği kendiliğinden düşer.

(8) Mütevelli Heyet, ihtiyaç duyacağı alanlarda çalışmalarında kendisine yardımcı ol-
mak üzere, geçici veya sürekli danışmanlar atayabilir.

Mütevelli Heyet toplantıları, karar yeter sayıları ve oylama
MADDE 6 – (1) Mütevelli Heyet yılda en az dört defa olağan toplanır. Toplantıların

gündemi Başkan tarafından belirlenir. Toplantıların yeri ve zamanı toplantı gününden önce
üyelere duyurulur. Toplantı sırasında oybirliği ile gündem maddelerine ekleme yapılabilir. Mü-
tevelli Heyetini olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi Başkana aittir. Mütevelli Heyet toplantı
tutanak ve kararları raportör tarafından usulüne uygun olarak karar defterine yazılır, toplantıya
katılanlar tarafından imzalanır.

(2) Mütevelli Heyet lüzum gördüğü hallerde bilgi almak üzere Mütevelli Heyet üyeleri
dışındaki kişileri toplantılara davet edebilir. Bu şekilde toplantıya katılanların oy hakları yok-
tur.

(3) Çekimser oy kullanılamaz. Oylama açık yapılır.
(4) Bu Yönetmelikte aksi yönde hüküm bulunmadıkça, toplantı nisabı, Başkanın katıl-

ması şartıyla, Başkanın olmadığı zamanlarda ise Başkanın onayıyla belirlenecek toplantı gün-
demi ile sınırlı olmak üzere başkan vekilinin katılması şartıyla üye tam sayısının yarısından
bir fazlası olup kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde
Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(5) Mütevelli Heyet toplantılarına gerekli görülen hallerde, telekonferans yöntemi ile
katılan Başkan ve üyelerin, toplantıya katılma yöntemi ve oyları toplantı tutanağına kaydedilir.
Bu şekilde kararlara katılanlar sonradan toplantı tutanağını imzalar.
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Mütevelli Heyetin görev ve yetkileri 

MADDE 7 – (1) Mütevelli Heyetin görevleri şunlardır:
a) Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil etmek.
b) Üniversitenin geliştirilmesi yönünde hedefleri belirlemek, gerekli yatırımları plan-

lamak ve uygulamak.
c) Üniversitenin verimli çalışabilmesini sağlamak amacıyla gerekli düzenleyici işlem-

lerin taslaklarını inceleyerek karara bağlamak.
ç) Rektörlüğün boşalması halinde, Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine,

en çok altı ay için, uygun görülecek bir profesörü vekâleten Rektörlüğe atamak.
d) Üniversitede akademik birimler kurulmasına, birleştirilmesine veya kapatılmasına

ilişkin Senato önerilerini inceleyerek karara bağlamak.
e) Üniversitede görevlendirilecek yönetici, öğretim elemanları ve diğer personelin söz-

leşmelerini yapmak, atamalarını, öğretim elemanı dışındaki personelin terfilerini ve görevden
alınmalarını karara bağlamak.

f) Üniversite bütçesini kabul etmek, uygulamaları izlemek, denetlemek; harcama usul-
lerini, harcamalara ilişkin yetkiler ile imza ve temsil yetkilerini belirlemek; bütçe yılı içinde,
gerektiğinde aktarma yapılmasına karar vermek.

g) Üniversiteye ait menkul, gayrimenkul ve demirbaşları denetlemek ve yönetmek.
ğ) Üniversite yetkili kurullarınca Üniversiteye alınması önerilecek burslu, ücretli ve

yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarını Yükseköğretim Kurulunun onayına sunulmak üzere
karara bağlamak.

h) Öğrencilerden alınacak ücretleri, ücretlerin alınma zamanlarını, ödeme şekillerini,
burs kontenjanlarını ve verilecek burs miktarlarını tespit etmek.

ı) Üniversiteye bağlı tüm birim ve merkezler tarafından yürütülecek kurs, seminer, proje
ve danışmanlık ve benzeri hizmetlere ilişkin ücretlerle bu ücretlerin alınma şekil ve zamanlarını,
ilgili birimlerin görüşlerini de alarak belirlemek.

i) Üniversiteye yapılacak bağışların kabul ve reddine karar vermek.
j) Üniversitenin yönetimi ile ilgili ihtiyaç duyduğu alanlarda komisyonlar oluşturmak,

danışmanlık hizmeti almak veya konusunda uzman yeterli sayıda danışman atamak.
k) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Üniversitede teknoparkların kurulmasına,

kapatılmasına veya birleştirilmesine ilişkin çalışmalar yapmak.
l) Üniversiteye kaynak sağlayacak yatırımlar yapılmasına, ulusal ve uluslararası işlet-

meler kurulmasına veya kurulmuş işletmelere iştirak edilmesine ve mevcut kaynakların en ve-
rimli şekilde kullanılmasına ilişkin kararlar vermek; yeni projeler üretmek veya bu konuda uz-
man kişi ve kuruluşlara projeler hazırlatmak.

m) Akademik çalışmaların üst düzeyde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak; aka-
demik yönden en üst düzeyde öğretim elemanlarının belirlenmesi, seçimi ve atanmasında ge-
rektiğinde ilgili mevzuatta belirlenen koşullara ek koşullar belirlemek.

n) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvan verilmesine ilişkin Senato tekliflerini
inceleyip karara bağlamak.

o) 2547 sayılı Kanunun 4 üncü ve 5 inci maddelerindeki amaç ve ilkeler çerçevesinde
Üniversitenin çağdaş ve dünya standartlarında bir Üniversite olarak faaliyetlerini sürdürme
ilke ve hedeflerini sürekli göz önünde bulundurmak ve bulundurulmasını sağlamak.
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ö) Üniversitenin çeşitli organları arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesinde son kararı
vermek.

p) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Mütevelli Heyet, Üniversitenin teşkilat şemasını hazırlar. Üniversitenin yönetimi,

Mütevelli Heyeti tarafından hazırlanan ve kabul edilen teşkilat şeması çerçevesinde gerçek-
leştirilir. Mütevelli Heyet, sahip olduğu Üniversitenin yönetim ve temsil yetkisini ve kendisine
tanınmış olan diğer yetki ve sorumluluğu uygun gördüğü ölçü ve sürede, Başkana, Başkan ve-
kiline, Rektöre ve teşkilat şemasında düzenlenmiş Üniversitenin diğer organları ile idarecilerine
devredebilir. Bu fıkra kapsamında yetki devri yapılan kişiler, kendilerine devredilen yetki ve
sorumlulukların sınırları çerçevesinde görevlerini yerine getirirler.

Başkan, başkan vekili
MADDE 8 – (1) Mütevelli Heyet üyeleri kendi aralarından bir Başkan ve bir başkan

vekili seçer. Görev süresi sona eren Başkan ve başkan vekili yeniden seçilebilirler.
(2) Başkan; Üniversitenin harcama yetkilisi olup, Mütevelli Heyetin kendisine verdiği

yetkileri kullanır. Bu Yönetmelik ile ilgili diğer mevzuat hükümleriyle verilen görevleri yürü-
tür.

(3) Başkan, yokluğunda başkan vekillerinden birini yerine vekil olarak görevlendirir
ve gerekli görürse yetkilerinden bir bölümünü vekillerine devredebilir. Başkan, Mütevelli Heyet
üyeleri arasından çeşitli alanlarda ihtisas komisyonları kurabilir.

Başkanın görev ve yetkileri
MADDE 9 – (1) Başkan, birisi Mütevelli Heyet üyeleri arasından olmak üzere iki yar-

dımcı seçebilir. Başkan yardımcıları, Başkanın vereceği görevleri yerine getirir. Başkanın
görevi bittiğinde, Başkan yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Görevi başında
olmadığı sürelerde, Mütevelli Heyet üyesi statüsünde olan yardımcısını kendisine vekil olarak
bırakabilir.

(2) Başkan, göreviyle ilgili işlemlerini yürütmek üzere geçici veya sürekli danışmanlar
görevlendirebilir, danışmanlık hizmeti alabilir, sekreter, sayman ve bunların yardımcılıklarına
görevlendirmeleri yapabilir.

(3) Başkanın görevleri şunlardır:
a) Üniversitede görevlendirilecek yöneticiler ve öğretim elemanlarıyla diğer personelin

sözleşmeleri, atamaları, terfileri ve görevden alınmaları ile ilgili işlemleri Mütevelli Heyeti
adına yapmak.

b) Üniversitenin doğrudan veya dolaylı olarak sahibi veya ortağı olduğu ticari kuruluş-
larla, bu kuruluşların oluşturduğu veya hissedarı olduğu diğer işletmelerde Üniversiteyi temsil
etmek ve kararlar almak.

c) Üniversitenin yurt içinde ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumları ve diğer
kurumlarla yapılacak ve Yükseköğretim Kurulunun onayına sunulacak işbirliği protokollerini
değerlendirmek, bunların uygulamalarını denetlemek ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu
görüşünü alarak işbirliğine ilişkin anlaşma ve protokolleri onaylamak.

ç) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Mütevelli Heyet tarafından ve-
rilen diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 

(4) Başkan mevzuata uygun şekilde, yetkilerini uygun gördüğü ölçüde ve sürede Başkan
vekillerine, Rektöre ve/veya uygun gördüğü Üniversitenin diğer idarecilerine devredebilir.

Danışma Kurulu
MADDE 10 – (1) Mütevelli Heyet; Üniversitenin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma

anlayışı ve yöntemlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak, bu amaçla ulusal ve uluslararası
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düzeylerde araştırma ve yayım faaliyetlerinde bulunmak için Mütevelli Heyete ve Üniversitenin
yetkili organlarına kendiliğinden ve/veya talep üzerine araştırma ve inceleme yapmak, görüş
bildirmek ve önerilerde bulunmak üzere bir Danışma Kurulu oluşturabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Akademik Organlar, İdari Organlar, Öğretim Elemanları ve Görevleri

Senato
MADDE 11 – (1) Senato, Rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar, Rek-

törlüğe bağlı enstitü, meslek yüksekokulu ve yüksekokul müdürleri ile her fakülteden kendi
kurulları tarafından üç yıl için seçilen birer öğretim üyesinden oluşur.

(2) Senato, biri öğretim yılı başında, biri de öğretim yılı sonunda olmak üzere yılda iki
defa olağan olarak toplanır. Rektör, gerekli gördüğü hallerde Senatoyu olağanüstü toplantıya
çağırabilir. Senatonun raportörü Genel Sekreterdir.

(3) Senatonun görevleri şunlardır:
a) Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları

hakkında görüş bildirmek.
b) Mütevelli Heyetin onayından sonra Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek

olan Üniversite veya Üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak.
c) Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağ-

lamak.
ç) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanların verilmesi hususunu ve fakülte

kurullarının bu konudaki önerilerini Mütevelli Heyetinin onayına sunmak üzere karara bağla-
mak.

d) Fakülte kurulları ile Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına
yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak.  

e) Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek.  
f) 2547 sayılı Kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu; Rektörün başkanlığında dekanlar ve Senato tara-

fından, Üniversite birimlerini temsil edecek şekilde dört yıl için seçilen üç profesörden oluşur.
(2) Yönetim Kurulu, Üniversite yönetimi ile ilgili Rektörün getireceği konularda karar

alır ve önerilerde bulunur. Fakülte, enstitü, yüksekokul ve diğer akademik birimlerin yönetim
kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlar ve ilgili mevzuatla
verilen diğer görevleri yapar.

Rektör
MADDE 13 – (1) Rektör; Üniversitenin en üst düzeyde akademik yöneticisi olup, ilgili

mevzuat hükümlerine göre Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Rektörlüğün herhangi bir nedenle
boşalması halinde  yeni  Rektör atanıncaya kadar Rektörlük kriterlerine uygun bir profösör
ilgili mevzuat hükümleri kapsamında görevlendirilir.

(2) Rektör; Üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şe-
kilde kullanılmasından ve geliştirilmesinden, çağdaş ve dinamik bir üniversite ortamı oluştu-
rulmasından, akademik performansın en üst düzeye ulaştırılmasından, öğrencilere gerekli sos-
yal hizmetlerin sağlanmasından, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasından, eğitim-
öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin planlanıp yürütülmesinden; bilimsel ve
idari gözetim ve denetimin yapılmasından ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasından, takip
ve kontrol edilmesinden ve sonuçlarının alınmasından Mütevelli Heyete karşı sorumludur.

(3) Rektöre, Mütevelli Heyetinin onayı ile harcama yetkisi verilebilir.
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Rektörün görevleri
MADDE 14 – (1) Rektörün görevleri şunlardır:
a) Üniversitenin öngörülen sürede öğretime açılması, planlanmış eğitim faaliyetlerinin

en üst düzeyde yürütülmesi, ileriye dönük gelişmelerin sağlanması, eğitim ve öğretimin kali-
tesinin arttırılmasını sağlamak.

b) Mütevelli Heyet tarafından belirlenen stratejilerin ve idari, mali ve diğer konularda
alınan kararların uygulanmasını sağlamak.

c) Üniversite akademik kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının
kararlarını uygulamak, Üniversite akademik kurullarının önerilerini inceleyerek Mütevelli He-
yetine sunmak.

ç) Gerekli gördüğü hallerde, Üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğ-
retim elemanlarının görev yerlerini değiştirmek, bunlara yeni görevler vermek.

d) Üniversite birimleri ve her düzeydeki personelin üzerinde genel gözetim ve denetim
görevini yapmak.

e) Her eğitim öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde Üniversitenin bilimsel araştırma ve
yayın faaliyetleri hakkında Mütevelli Heyete bilgi vermek.

f) Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan denetimlere ait rapor suretlerinin gecikti-
rilmeden; raporda yerine getirilmesi istenen hususlar varsa bunlar için alınan önlemler ile ya-
pılan çalışmaları zamanında Mütevelli Heyetine bildirmek.

g) Bu Yönetmelik ve ilgili mevzuatla kendisine verilen görevleri yapmak.
Rektör yardımcıları
MADDE 15 – (1) Rektöre çalışmalarında yardım etmek üzere, Üniversitenin aylıklı

profesörleri arasından en çok iki kişi Rektör yardımcısı olarak, Rektörün önerisi üzerine Baş-
kanın onayı ile atanır. Rektör yardımcıları aynı usulle değiştirilebilir. Rektörün görevi sona er-
diğinde yardımcılarının görevi de sona erer. Rektör, görevi başında bulunmadığı hallerde yar-
dımcılarından birisini vekil olarak bırakır.

(2) Rektör yardımcıları, Rektörün kendilerine verdiği görevleri yürütür.
Dekan
MADDE 16 – (1) Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan Dekan, Üniversite içinden

veya dışından üç profesör arasından Rektörün önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunun olum-
lu görüşü alınarak Mütevelli Heyet tarafından üç yıl süre ile atanır. Süresi biten Dekan yeniden
aynı usulle atanabilir.

(2) Dekan ihtiyaç halinde, kendisine çalışmalarında yardım etmek üzere Fakültenin öğ-
retim üyeleri arasından en çok iki kişiyi Dekan yardımcısı olarak seçer. Dekan yardımcısı, De-
kanın önerisi, Rektörün uygun görüşü ve Başkanın onayı ile atanır.

(3) Dekan yardımcıları Dekan tarafından en çok üç yıl için atanır. Dekan gerekli gör-
düğü hallerde yardımcılarını değiştirebilir. Dekanın görevi sona erdiğinde yardımcılarının
görevi de sona erer.

(4) Dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekalet eder.
(5) Dekanın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve

fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak.
b) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hak-

kında Rektöre rapor vermek.
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c) Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim
görevini sürdürmek.

ç) Bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuatla  kendisine verilmiş diğer görevleri yap-
mak.

Fakülte Kurulu ve görevleri
MADDE 17 – (1) Fakülte Kurulu; Dekanın başkanlığında, fakülteye bağlı bölümlerin

başkanları ile üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin
kendi aralarından seçecekleri iki ve doktor öğretim üyelerinin kendi aralarından seçecekleri
bir öğretim üyesinden oluşur.

(2) Fakülte kurulu, normal olarak her yarıyılın başında ve sonunda toplanır. Dekan ge-
rekli gördüğünde fakülte kurulunu toplantıya çağırabilir.  Fakülte kurulunun raportörlüğünü
fakülte sekreteri yapar.

(3) Fakülte kurulu, akademik bir organ olup görevleri şunlardır:
a) Fakültenin eğitimi-öğretimi, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyet-

lerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak.
b) Fakülte Yönetim Kuruluna üye seçmek.
c) Bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Fakülte Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 18 – (1) Fakülte Yönetim Kurulu; Dekanın başkanlığında Fakülte Kurulunun

üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir doktor öğretim üyesinden oluşur.
(2) Fakülte yönetim kurulu Dekanın çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu gerekli

gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bun-
ların görevlerini düzenler. Fakülte Yönetim Kurulunun raportörlüğünü fakülte sekreteri yapar.

(3) Fakülte Yönetim Kurulu, idari faaliyetlerde Dekana yardımcı bir organ olup, gö-
revleri şunlardır:

a) Fakülte Kurulunun kararları ile tespit edilen esasların uygulanmasında Dekana yar-
dım etmek.

b) Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programlarıyla akademik takvimin uygulanmasını
sağlamak.

c) Dekanın fakülte yönetimiyle ilgili getireceği konularda karar almak.
ç) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara

ait işlemleri hakkında karar vermek.
d) Bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Bölüm başkanı ve görevleri
MADDE 19 – (1) Bölüm başkanı, ihtiyaç duyulması halinde, bölümün tam zamanlı

profesörleri, bulunmadığı takdirde tam zamanlı doçentleri, doçent de bulunmadığı takdirde
doktor öğretim üyeleri arasından fakültelerde Dekanın önerisi, Rektörün uygun görüşü ile Baş-
kan tarafından; yüksekokullarda öğretim elemanları arasından müdürün önerisi, Rektörün uy-
gun görüşü ve Başkanın onayı ile üç yıl için atanır.

(2) Süresi biten bölüm başkanı tekrar atanabilir. Bölüm başkanı görevi başında bulun-
madığı zamanlarda öğretim elemanlarından birini vekil bırakır.

(3) Bölüm başkanı, bölümün her düzeyde eğitim-öğretimi ve araştırmalarından ve bö-
lüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

Enstitü müdürü
MADDE 20 – (1) Enstitü müdürü, Rektörün önerisi üzerine Başkanın onayı ile üç yıl-

lığına atanır. Süresi sona eren Müdür yeniden atanabilir.
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(2) Müdür, yüksekokulda görevli tam zamanlı öğretim elemanları arasından en çok iki
kişiyi Müdür yardımcısı olarak önerebilir.  Müdür yardımcısı Rektörün uygun görüşü ve Baş-
kanın onayı ile görevlendirilir. Müdür görevde olmadığı zaman yardımcılarından biri vekalet
eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcıların görevleri de sona erer.

(3) Enstitü müdürü, bu Yönetmelikte dekanlara verilmiş olan görevleri enstitü bazında
yerine getirir.

Enstitü Kurulu ve görevleri
MADDE 21 – (1) Enstitü Kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve ens-

titüyü oluşturan anabilim dalı başkanlarından oluşur.
(2) Enstitü Kurulu, bu Yönetmelikte fakülte kuruluna verilmiş görevleri enstitü bazında

yerine getirir.
(3) Enstitü Kurulunun raportörlüğünü enstitü sekreteri yapar.
Enstitü Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 22 – (1) Enstitü Yönetim Kurulu; enstitü müdürü başkanlığında, müdür yar-

dımcıları ile müdür tarafından gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulunca üç yıl için se-
çilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

(2) Enstitü Yönetim Kurulu, bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuatta Fakülte Yönetim
Kuruluna verilmiş görevleri enstitü bazında yerine getirir.

(3) Enstitü Yönetim Kurulunun raportörlüğünü enstitü sekreteri yapar.
Yüksekokul müdürü
MADDE 23 – (1) Yüksekokul müdürleri, Rektörün önerisi üzerine Başkanın onayı ile

üç yıllığına atanır. Süresi biten müdür yeniden atanabilir.
(2) Müdür, yüksekokulda görevli tam zamanlı öğretim elemanları arasından en çok iki

kişiyi müdür yardımcısı olarak önerebilir. Müdür yardımcıları Rektörün uygun görüşü ve Baş-
kanın onayı ile atanır. Müdür görevde olmadığı zaman yardımcılarından biri vekalet eder. Mü-
dürün görevi sona erdiğinde yardımcıların görevleri de sona erer.

(3) Yüksekokul müdürü, bu Yönetmelikte dekanlara verilmiş görevleri yüksekokul ba-
zında yerine getirir.

Yüksekokul kurulu ve görevleri
MADDE 24 – (1) Yüksekokul kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve

okulu oluşturan bölüm veya anabilim dalı/program başkanlarından oluşur.
(2) Yüksekokul kurulu bu Yönetmelikle fakülte kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul

bazında yerine getirir.
(3) Yüksekokul kurulunun raportörlüğünü yüksekokul sekreteri yapar.
Yüksekokul Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 25 – (1) Yüksekokul Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yar-

dımcıları ile müdür tarafından gösterilecek altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından
üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

(2) Yüksekokul yönetim kurulu, bu Yönetmelikle fakülte yönetim kuruluna verilmiş
görevleri yüksekokul bazında yerine getirir.

(3) Yüksekokul yönetim kurulunun raportörlüğünü yüksekokul sekreteri yapar.
Öğretim elemanları
MADDE 26 – (1) Öğretim elemanları; öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma

görevlileridir.
(2) Öğretim üyeleri, Üniversitede tam zamanlı çalışmakta olan profesör, doçent ve dok-

tor öğretim üyeleridir.
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(3) Öğretim elemanları, 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatla verilen görevleri yapar.
(4) Öğretim elemanlarının atanmaları ve terfilerinde 2547 sayılı Kanun ve ilgili mev-

zuatta aranan şartlara ilave olarak aranacak şartlar, Senato tarafından belirlenir ve Yükseköğ-
retim Kurulu onayından sonra uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Üniversitenin İdari Teşkilatı

Genel Sekreterlik
MADDE 27 – (1) Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile en çok iki genel sekreter

yardımcısından ve bağlı birimlerden oluşur.
(2) Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından

sorumludur. Genel Sekreter, Başkanın teklifi üzerine Mütevelli Heyet kararı ile görevlendi-
rilir.

(3) Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başı olarak bu Yönetmelik ve diğer ilgili
mevzuatta belirtilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla; birimlerin verimli, dü-
zenli ve uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamaktan sorumludur.

(4) İdari personelin çalışma usul ve esasları Genel Sekreter tarafından belirlenir.
Genel Sekreterliğe bağlı birimler
MADDE 28 – (1) Üniversite idari teşkilatı, Genel Sekreter ve Genel Sekreterliğe bağlı

aşağıdaki birimlerden oluşur:
a) Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Daire Başkanlığı.
b) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı.
c) Hukuk Müşavirliği.
ç) İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı.
d) Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı.
e) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı.
f) Mali İşler Daire Başkanlığı.
g) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı.
ğ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı.
h) Satınalma Daire Başkanlığı.
ı) Strateji ve Kalite Güvencesi Daire Başkanlığı.
i) Uluslararası İlişkiler Ofisi Müdürlüğü.
j) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı.
k) Yazı İşleri Müdürlüğü.
(2) Akademik birimlerde görevli olan idari personel bu Yönetmelikte ve diğer ilgili

mevzuatta verilmiş görevlerin yerine getirilmesi bazında Üniversite idari teşkilatının başı olan
Genel Sekretere karşı sorumludur.

(3) Genel Sekreterliğe bağlı birimlerin kuruluşlarına ilişkin düzenlemeler ile Üniversite
idari teşkilatının çalışma, işleyiş, haberleşme, iş akışları, iş analizi, iş tarifi ve tasniflerine ilişkin
düzenlemeler Genel Sekreterlikçe hazırlanır, Başkanın ve Rektörün onayı ile yürürlüğe girer.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Mali Hükümler

Mali hükümler
MADDE 29 – (1) Üniversitenin bilanço ve yıllık gelir gider tablosu ile diğer mali tab-

loları ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanır ve hesap dönemini izleyen üç ay içeri-
sinde Mütevelli Heyete sunulur.
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(2) Mütevelli Heyet kendi belirleyeceği yetkili bir kuruluşa Üniversitenin mali tablo-
larının bağımsız dış denetimini yaptırabilir.

(3) Üniversitenin harcama yetkilisi Başkandır. Başkan bu yetkisini uygun gördüğü öl-
çüde ve kapsamda Rektöre devredebilir.

Gelir kaynakları 

MADDE 30 – (1) Üniversitenin gelir kaynakları şunlardır:
a) Kurucu Vakıf tarafından yapılacak bağış ve yardımlar.
b) Üniversite tarafından yapılacak yatırımlar ile kurulacak işletmelerden ve kurulmuş

işletmelere iştiraklerden elde edilecek gelirler.
c) Araştırma, geliştirme projeleri, danışmanlık hizmetleri ve benzeri faaliyetler ile eği-

tim-öğretim programlarından elde edilecek gelirler.
ç) Öğrencilerden alınacak eğitim-öğretim ücretleri ile diğer ücretler.
d) Yayın ve satış gelirleri.
e) Devlet bütçesinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yapılacak hibeler.
f) Üniversitenin eğitim, uygulama ve teknoloji merkezlerinden elde edilecek gelirler.
g) Bağışlar, vasiyetler.
ğ) Taşınır ve taşınmaz malların gelirleri.
h) Diğer gelirler.
(2) Üniversiteye veya Üniversiteyi oluşturan birimlere yapılacak bağış, yardım ve va-

siyetlerin kabulü için Başkanın onayı şarttır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Projeler ve danışmanlık hizmetleri

MADDE 31 – (1) Üniversitenin eğitim ve araştırma projelerinin bulunması, seçilmesi,
öğretim elemanlarının danışmanlık yapmaları, proje ve danışmanlık hizmetlerinden elde edi-
lecek gelirler ve telif haklarından öğretim elemanlarının yararlandırılmaları konusunda uygu-
lanacak esaslar, Senato tarafından belirlenir ve Rektörlük tarafından Mütevelli Heyetin onayına
sunulur.

Kurum içi ve kurumlar arası yazışma

MADDE 32 – (1) Üniversitenin tüm onay ve yazışmaları 9/6/2020 tarihli ve 2646 sayılı
Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

(2) Üniversitenin her düzeydeki birimlerinin Üniversite dışı kurumlarla yazışmaları ni-
teliğine göre Başkan, Rektör veya Genel Sekreter imzası ile yapılır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
Mütevelli Heyet Başkanı yürütür.
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Trabzon Üniversitesinden:
TRABZON ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASlNA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/8/2020 tarihli ve 31230 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trabzon
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin başlığı "Kayıt
dondurma ve ek süre" olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"(7) Afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri ha-
linde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem
daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden
sayılmaz."

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Trabzon Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Yeditepe Üniversitesinden:
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ  YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yeditepe Üniversitesi Geleneksel ve Tamam-

layıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına
ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yeditepe Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı

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

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

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

Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (YÜGETAT): Yeditepe Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygu-

lama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Mütevelli Heyet: Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/8/2020 31230
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d) Mütevelli Heyet Başkanı: Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,
e) Rektör: Yeditepe Üniversitesi Rektörünü,
f) Üniversite: Yeditepe Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Sağlık Bakanlığınca tanımlanan ve modern tıp uy-

gulamalarına yardımcı geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinin, teşhis, tedavi ve korunma
amaçlı kullanımı, etkileri ve etki mekanizmalarının belirlenmesini sağlamak, araştırma, uygu-
lama,  eğitim, danışmanlık, tanıtım yapmak, bu alanda araştırmacı yetiştirilmesine destek olmak
ve sağlık alanında öğrenim gören öğrenci ve mezunları ile ilgi duyan kişilere sertifikalı
eğitim-öğretim faaliyetleri düzenlemektir.

Merkezin faaliyet alanları 
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 
a) Sağlık Bakanlığınca tanımlanan geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinin etkile-

rini, etki mekanizmalarını, olası istenmeyen etkilerini ve diğer yönlerini ortaya koymak için
bilimsel araştırmalar yapmak, yurt içi ve yurt dışı araştırma projelerine katkıda bulunmak. 

b) Merkezin ürettiği bilimsel ve teknik verileri, buluşları, yenilikleri ve benzeri faali-
yetleri bilimsel makale, kitap, dergi, multi medya ürünü ve benzeri şekilde yayınlamak. 

c) Geleneksel ve bütünleyici tıp konusunda ulusal ve uluslararası bilimsel, kültürel ve
teknolojik çalışmalara katılmak, ortak projeler yürütmek, bu konuda sağlık çalışanları, kamu
ve ilgili sektörlerin katılabileceği çalıştaylar, kongreler ve benzeri programlar düzenlemek. 

ç) En başta fitoterapi olmak üzere modern tıp uygulamalarına yardımcı geleneksel ve
tamamlayıcı tıp yöntemlerinin araştırılması ve geliştirilmesi, danışmanlık hizmeti verebilmesi
ve referans merkezi olması amacıyla modern teknolojiler ile donatılmış bir araştırma labora-
tuvarı kurmak. 

d) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinin hekimler, hekim dışı sağlık personeli
ve halk arasında doğru ve yeterince bilinmesini sağlamak için bilgilendirme toplantıları, se-
minerler, kurslar ve benzeri eğitim faaliyetleri düzenlemek, konu ile ilgili sertifika programla-
rını yürütmek.

e) Tıp, diş hekimliği ve eczacılık eğitimleri sırasında öğrencilere bu uygulamaları ta-
nıtmak.

f) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinin sadece yetkilendirilmiş hekimlerce uy-
gulanabilmesi için eğitim faaliyetlerinde bulunmak.

g) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp konusunda ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt
içi ve yurt dışında gelişmiş merkezler ile iş birliği yapmak, gerekirse bu merkezlerde eğitime
gönderilecek eleman konusunda Rektörlüğe öneride bulunmak. 

ğ) Merkezin amacıyla ilgili Rektör ve Yönetim Kurulunca belirlenen diğer faaliyetlerde
bulunmak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları 
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 
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a) Müdür. 
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür 
MADDE 8 – (1) Müdür; Mütevelli Heyeti Başkanı oluru ile Rektör tarafından Üniver-

sitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten
Müdür, yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunmayacağı
durumlarda görevi sona erer. 

(2) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından kendine yardımcı olmak üzere en az
bir, en çok beş müdür yardımcısı görevlendirir. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda,
yerine yardımcısı vekâlet eder.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 
a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek. 
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak.
c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak. 
ç) Merkezde yürütülen çalışmaların, Merkezin işleyiş amacına uygun olup olmadığını

kontrol etmek, denetlemek ve çalışanları bu konuda yönlendirmek. 
d) Merkezde çalışan personelin görev paylaşımı, yükümlülükleri ve çalışma düzenini

belirlemek ve denetlemek. 
e) Merkezin idari işlerini yürütmek. 
f) Merkez faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla iş birliği ya-

parak Merkezin amacına uygun olarak Merkez organlarının belirleyeceği çerçevede yürütülecek
faaliyetlerin projelendirilmesi ve bunlara ulusal ve uluslararası alanda destek ve mali kaynak
sağlanması için girişimlerde bulunmak. 

g) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-
lemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

ğ) Personel alımıyla ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak. 
h) Eğitim programları sonunda verilecek katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin

verilmesi ile ilgili esasları belirlemek.
Yönetim Kurulu 
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunda; Müdür tarafından önerilen ve Mütevelli Heyeti

Başkanı oluru ile Rektör tarafından, üç yıllık süreyle, Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri
arasından en az beş, en çok yedi üye görevlendirilir. 

(2) Üyelik süresi herhangi bir sebeple sona eren Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle
yeniden görevlendirilir. 

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üç ayda en az bir defa, Müdürün belirle-
yeceği gündemle üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
Müdür gerekli gördüğünde Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(4) Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa izinsiz ve mazeretsiz katılmayan üye-
nin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili kararlar almak ve bunları yürütmek. 
b) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini karara bağlamak.
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c) Merkezin faaliyetleriyle ilgili esaslar ve faaliyet plan ve programlarını karara bağla-
mak.

ç) Sunulan projelerin, Merkezin amaçlarına uygun olup olmadığına karar vermek ve
uygun projeler için çalışma ortamı hazırlamak.

d) Yurt içi ve yurt dışı bilimsel iş birliği önerilerini karara bağlamak.
e) Merkezi ilgilendiren konularda, yetkili organlarda görüşülmek üzere Rektörlüğe öne-

rilerde bulunmak.
f) Yıllık faaliyet programları ile yıllık faaliyet raporlarını görüşerek kabul etmek.
g) Merkez tarafından yürütülecek faaliyetlere ilişkin çalışma esaslarını, Merkez olarak

sunulacak her türlü hizmetin bedelini tespit etmek ve kullanım şekillerini ilgili mevzuata uygun
olarak belirlemek.

ğ) Merkezin yürüteceği kurs, seminer ve benzeri faaliyetleri kararlaştırmak ve düzen-
lemek.

Danışma Kurulu 
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışmalarına yön vermek ve özel uz-

manlık alanlarında katkı sağlamak amacıyla yurt içi ve yurt dışı üniversitelerden konusunda
uzman öğretim elemanları ile isteği halinde resmî veya özel sektördeki kuruluşlarda kendisini
kanıtlamış kişilerden, Yönetim Kurulunun önerisine bağlı olarak Müdürün teklifi üzerine Mü-
tevelli Heyet Başkanının oluru alınarak Rektör onayı ile görevlendirilen en çok beş kişiden
oluşur.

(2) Danışma Kurulunun üye nitelikleri, çalışma süreleri, toplanma zamanı ve sıklığı ile
çalışma yöntemleri, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve Rektör tarafından onaylanan esas-
lara göre düzenlenir.  

Danışma Kurulunun görevi
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin amacı doğrultusunda Merke-

zin faaliyetlerine yönelik tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez birimleri ve proje grupları
MADDE 14 – (1) Geniş kapsamlı çalışmaların Merkeze bağlı birimlerce ve proje grup-

ları oluşturularak yürütülmesinin gerekli olduğu durumlarda, Müdürün önerisi ve Yönetim Ku-
rulu kararı ile Merkez birimleri ve proje grupları oluşturulabilir. Birim ve grupların kuruluş ve
çalışmaları, Yönetim Kurulunca belirlenen esaslara göre düzenlenir. 

Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

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

Harcama yetkilisi
MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. Mütevelli

Heyet Başkanı  bu yetkiyi Rektöre kısmen veya tamamen devredebilir. 
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 888/1-1 

—— • —— 
İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 960 
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İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 964 

—— • —— 
İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 965 

—— • —— 
İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 961 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığından:  
1- Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesine ait aşağıdaki tabloda belirlenen taşınmaz, 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satışı yapılmak 
üzere ihaleye çıkartılmıştır. 

Sıra Faaliyet Adresi Muhammen Satış 
Bedeli 

Geçici 
Teminat İhale Tarihi İhale 

saati 

1 

Fatsa İlçesi Dumlupınar 
Mahallesi Reşadiye Caddesi 

34 ada 6 parselde kayıtlı, 
474,00 m² altı katlı altında 
işyeri olan betonarme bina 
nitelikli, 1,6, 7, 8 ve 9 nolu 

bağımsız bölümler 

4.770.000,00 143.100,00 24.02.2021 14:00 

2- Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak Yönetimi Şube 
Müdürlüğünden 500,00 TL bedelle satın alınacaktır. 

3- İhaleler Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sok. No:2/1 Altınordu/ORDU adresinde bulunan 
Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a 
maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile yapılacaktır. 

4- İstekliler ihaleye katılmak için istenilen belgeleri dosya halinde ihalenin yapılacağı 
tarihten 1 gün önce saat 17:00’a kadar Ordu Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim 
Dairesi Başkanlığı-Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne vereceklerdir. Belirtilen tarih ve 
saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.  

5- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:  
A) Gerçek Kişiler : 
1. Yasal Yerleşim Yeri belgesi.  
2. Nüfus Kayıt Örneği.  
3. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks 

numarası ile elektronik posta adresi, 
4. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi, 
5. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu.  
6. Ortak girişim olması halinde istenilen belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde 

alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarla belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. 
(1-2-3-4-9. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer 
belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.) 

7. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli 
vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği. 

8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
9. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 

Müdürlüğünden (OSKİ) ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.” 
10. Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu. (EK-1) 
11. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.  
B) Tüzel Kişiler : 
1. Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve 

faks numarası ile elektronik posta adresi. 
2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri ile Ticaret 

ve/veya Sanayi Odasından alınmış güncel Ticaret Sicil Tasdiknamesi.  
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3. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu. 
4. Ortak girişim olması halinde istenilen belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde 

alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarla belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. 
(1-2-7. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayarı verilecektir. Diğer 
belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.) 

5. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli 
vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.  

6. İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
7. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 

Müdürlüğünden (OSKİ) şirket ve şirket ortaklarının ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu 
yoktur belgesi.”  

8. Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki 
görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son 
güncel tasdikli örneği. 

9. Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu. (EK-1) 
10. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.  
İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince 

ilan olunur. 
 880/1-1 

—— • —— 
PAKET KÜSPE YÜKLEME HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Paket Küspe yükleme hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İhale kayıt no  
1-İdarenin 

: 2021/56990 

a) Adresi : Kastamonu – Taşköprü Yolu 18. Km / Kastamonu 
b) Telefon ve faks numarası : TEL: 0 366 242 73 11  FAKS: 0 366 242 73 33 
2-İhale konusu hizmetin  
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamız sahasında mevcut bulunan 50.000 Ton 

(Ellibin Ton) (±%20 toleranslı) paket küspenin 1 (Bir) 
adet en az 1 (Bir) ton kaldırma kapasiteli ve her türlü 
ataçmana uyumlu ön yükleyici lastik tekerlekli kepçe 
ile yüklenmesi işidir. 

b) Yapılacağı Yer  : Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 
c) İşin süresi : Sözleşmenin süresi Fabrika sahasındaki paket 

küspenin bitmesiyle son bulur. Stoktaki paket 
küspenin bitmemesi halinde işin bitiş tarihi 2021-2022 
yılı kampanya dönemi başlangıcıdır. 

3-İhalenin  
a) Yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu  
b) Tarihi ve Saati : 18.02.2021 – 14:00 
4. İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 

200,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunludur. 

5. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme 
Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

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

8. İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 
sayılı kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 981/1-1 
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4 ADET PRİZMATİK BALYA MAKİNESİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
Genel Müdürlüğümüze bağlı Anadolu, Gökhöyük, Koçaş ve Polatlı Tarım İşletme 

Müdürlükleri ihtiyacı toplam 4 adet Prizmatik Balya Makinesi yurtiçi ve yurtdışından kapalı teklif 
alma usulü ile satın alınacaktır. 

Konu ile ilgili şartname 250,00.-TL mukabili Karanfil Sok. No:62 Bakanlıklar/ANKARA 
adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından temin edilebilir. Şartname bedeli 
Genel Müdürlük veznesine veya TR 310001 2009 4080 0004 0000 20 nolu hesabına yatırılacaktır. 

İhale Açık İhale usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az 
olmamak üzere geçici teminat verecektir. Bu ihaleye ait ihale kararlarına ait her türlü vergi, damga 
vergisi, karar pulu, resim, harç, ve her türlü yasal ödemeler yükleniciye aittir. 

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 09.03.2021 günü saat 14.30’a kadar Tarım 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek şekilde 
göndermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Geciken teklifler dikkate alınmaz. 

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

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 
olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta veya İdarenin menfaatleri gözetilerek en uygun bedeli 
tespit etmekte serbesttir. 

ADRES: 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
Karanfil Sok. No.62 
06100 Bakanlıklar-ANKARA-TÜRKİYE 
Tel :90 (312) 417 84 70 (5 Hat) 
Faks:90 (312) 417 78 39 882/1-1 

—— • —— 
14 ADET RATED POWER 134-157 Kw GÜCÜNDE  

FWD VE KABİNLİ TRAKTÖR ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
Genel Müdürlüğümüze bağlı Altınova, Anadolu, Ceylanpınar, Koçaş, Sultansuyu ve 

Türkgeldi Tarım İşletme Müdürlükleri ihtiyacı 14 adet Rated Power 134-157 Kw gücünde FWD ve 
kabinli traktör yurtiçi ve yurtdışından kapalı teklif alma usulü ile satın alınacaktır. 

Konu ile ilgili şartname 250,00.-TL mukabili Karanfil Sok. No:62 Bakanlıklar/ANKARA 
adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından temin edilebilir. Şartname bedeli 
Genel Müdürlük veznesine veya TR 310001 2009 4080 0004 0000 20 nolu hesabına yatırılacaktır. 

İhale Açık İhale usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az 
olmamak üzere geçici teminat verecektir. Bu ihaleye ait ihale kararlarına ait her türlü vergi, damga 
vergisi, karar pulu, resim, harç, ve her türlü yasal ödemeler yükleniciye aittir. 

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 05.03.2021 günü saat 14.30’a kadar Tarım 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek şekilde 
göndermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Geciken teklifler dikkate alınmaz. 

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nde yapılacaktır. 
Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta veya İdarenin menfaatleri gözetilerek en uygun bedeli 
tespit etmekte serbesttir. 

ADRES: 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
Karanfil Sok. No.62 
06100 Bakanlıklar-ANKARA-TÜRKİYE 
Tel :90 (312) 417 84 70 (5 Hat) 
Faks:90 (312) 417 78 39 883/1-1 
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TRAKTÖR RÖMORKU SATIN ALINACAKTIR 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
Genel Müdürlüğümüze bağlı işletmelerimizde kullanılmak üzere aşağıda cins ve miktarı 

belirtilen traktör römorku satın alınacaktır. 
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı 

1 6 Ton Taşıma Kapasiteli Traktör Römorku Alımı Adet 5 
Konu ile ilgili şartname 250,00.-TL mukabili Karanfil Sok. No:62 Bakanlıklar/ANKARA 

adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından temin edilebilir. Şartname bedeli 
Genel Müdürlük veznesine veya TR 310001 2009 4080 0004 0000 20 nolu hesabına yatırılacaktır. 

İhale Açık İhale Usulü (Kapalı Teklif Alma) ile yapılacak olup, istekliler teklif ettikleri bedelin 
% 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat verecektir. Bu ihaleye ait ihale kararlarına ait her türlü 
vergi, damga vergisi, karar pulu, resim, harç, ve her türlü yasal ödemeler yükleniciye aittir. 

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 25.02.2021 günü saat 14.30’a kadar Tarım 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek şekilde 
göndermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Geciken teklifler dikkate alınmaz. 

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ nde yapılacaktır. 
Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, 

TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta veya İdarenin menfaatleri gözetilerek en uygun bedeli tespit 
etmekte serbesttir. 

ADRES: 
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar/ANKARA  
Tlf.: (0.312) 417 84 70 (5 Hat) 
Fax: (0.312) 417 78 39 904/1-1 

—— • —— 
5 ADET 32 M’LİK KENDİ YÜRÜR  

İLAÇLAMA MAKİNESİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
Genel Müdürlüğümüze bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı 5 adet 32 m’lik 

Kendi Yürür İlaçlama Makinesi yurtiçi ve yurtdışından kapalı teklif alma usulü ile satın alınacaktır. 
Konu ile ilgili şartname 250,00.-TL mukabili Karanfil Sok. No:62 Bakanlıklar/ANKARA 

adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından temin edilebilir. Şartname bedeli 
Genel Müdürlük veznesine veya TR 310001 2009 4080 0004 0000 20 nolu hesabına yatırılacaktır. 

İhale Açık İhale usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az 
olmamak üzere geçici teminat verecektir. Bu ihaleye ait ihale kararlarına ait her türlü vergi, damga 
vergisi, karar pulu, resim, harç, ve her türlü yasal ödemeler yükleniciye aittir. 

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 08.03.2021 günü saat 14.30’a kadar Tarım 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek şekilde 
göndermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Geciken teklifler dikkate alınmaz. 

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ nde yapılacaktır. 
Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, 

TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta veya İdarenin menfaatleri gözetilerek en uygun bedeli tespit 
etmekte serbesttir. 

ADRES: 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
Karanfil Sok. No.62 
06100 Bakanlıklar-ANKARA-TÜRKİYE 
Tel :90 (312) 417 84 70 (5 Hat) 
Faks:90 (312) 417 78 39 906/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Kocaeli İli Darıca Belediye Başkanlığından: 
1-Aşağıda özellikleri belirtilen Darıca Belediyesine ait taşınmazlar ihale ile satılacaktır. 

İhale “Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi No: 176 DARICA/KOCAELİ” adresindeki Darıca 
Belediye Binası 3. kattaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunu’nun 35.(a) maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” açık artırma suretiyle yapılacaktır. 
Şartname Darıca Belediyesi Hizmet Binası 2. Kat Başkan Yardımcısı Özel Kalemin ’den 
(Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi No:176 Darıca/KOCAELİ) temin edilebilir. 

Bölge Ada Parsel Parsel Alanı 
(m²) 

Muhammen 
Bedeli 

Geçici 
Teminat 

Şartname 
Bedeli 

İhale gün ve 
saati 

Darıca 
Fevzi 

Çakmak 
Mah. 

830 2 1.500,00 m2 6.000.000,00 
TL 

180.000,00 
TL 

500,00  
TL 

18.02.2021 
Perşembe 
Saat: 10.20 

Darıca 
Abdi 

İpekçi 
Mah. 

2687 1 657,46 m2 1.150.555,00 
TL 

34.516,65 
TL 

500,00  
TL 

18.02.2021 
Perşembe 

Saat : 10.30 

2- Taşınmazların Özellikleri (İmar Durumu) :  
a) 2687 ada 1 nolu taşınmaz imar planında Konut Alanında kalmaktadır. Ayrık Nizam, 

Kat adedi 3, Ön bahçe mesafesi:3,00 m Yan bahçe mesafesi:3,00 m, Taks:0,40 Kaks:1,20  
b) 830 ada 2 nolu taşınmaz imar planında Ticaret Alanında kalmaktadır. Ayrık Nizam, 

Kat adedi 3, Ön bahçe mesafesi:3,00 m Yan bahçe mesafesi:3,00 m, Taks:0,40 Kaks:1,20 
3- İhaleye girebilme şartları:(İstenilen Belgeler)  
a) Kanuni ikametgâh belgesi 
b) Nüfus cüzdan fotokopisi 
c) Türkiye de Tebligat adres beyanı 
d) Vekaleten katılıyor ise Noter tasdikli vekaletname ve İmza sirküleri 
e) Tüzel kişi olması halinde Ticaret veya sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge (2021 

yılına ait), Noter tasdikli yetki belgesi ve İmza sirküleri 
f) Ortak girişim olması halinde Noter Tasdikli Ortak girişim Beyannamesi ve ayrıca 

Ortaklardan her birine ait yukarıdaki maddelerden sayılan belgeler. 
g) Geçici teminatın yatırıldığına dair belge veya makbuz 
h) İdareden satın alınarak okunup her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi 
i) Darıca Belediyesinden alınmış borcu yoktur belgesi 
4- Bu hususta hazırlanan şartname ve ekleri Darıca Hizmet Binası’nda mesai saatleri 

içerisinde bedelsiz görülebilir. 500,00 TL bedelle isteyenlere verilir. 
5- Tekliflerin en geç 17.02.2021 Çarşamba günü saat 15:00 a kadar Emlak ve İstimlak 

Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. 
Bu takdirde dış zarfa Komisyon Başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve 
soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 D.İ.K. 37. 
Maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Teklif 
sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son kesin teklif olarak 
kabul edilir. Postada gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir 
tutanakla tespit edilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon 
herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir 
sebeple geri alınamaz. 

6- İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 2886 sayılı 
Kanun’un 17. maddesi gereğince ilan olunur.  

 887/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Yapıtest Laboratuvar Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin Kazımkarabekir Mah. 

Siteler Blv. No:27/Z001 İlkadım/SAMSUN adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, 

Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 04.01.2018 tarih ve 544/6 sayılı kararı ile verilen 

593 no.lu “Laboratuvar İzin Belgesi” nin iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın 

talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 

05.01.2021 tarihli ve 589/11 no.lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 01.02.2021 tarih 

ve 217148 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 

 889/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığı Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden: 

Hakkınızda, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığının 16/12/2019 tarih ve 2019/539 sayılı 

kararıyla Türk Ceza Kanunu'nun 191 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereği " 1 yıl süre ile tedavi 

ve denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına " kararı verilmiş olup 5237 sayılı TCK'nun 

191/3 maddesi gereğince tedavi ve denetimli serbestlik yükümlülüğünün yerine getirilmesi için 

önceki tebligat gereğince başvuruda bulunmadığınız, tebliğ tarihinden itibaren 10(on) gün 

içerisinde de başvurmamanız halinde yükümlülüklere ve tedavi gereklerine uymamakta ısrar 

etmiş sayılacağınız ve hakkınızda kamu davası açılacağı ilanen tebliğ olunur. 

S. No Dosya No Savcılık No Adı Soyadı Cezası 

1 2020/1435 DS 2019/18751 
Akil EL HAMMEDA 

(YKN:99894020584) 

Tedavi ve denetimli 

serbestlik tedbiri 

Müracaat Edilmesi Gereken Adres: Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Turhan 

Cemal Beriker Bulvarı Sakarya Mah. 160/A Seyhan/Adana Telefon: 0 (322) 352 23 20 

 912/1-1 

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

VAKFIN ADI: Yaşam Çiçeği Sağlık Eğitim ve Kültür Vakfı 

VAKFEDENLER: Filiz BÜLBÜL, Mehmet ÇINAR, Murat Hakan TEREKECİ, Binnaz 

İlknur URAL GÜLTEKİN, Serhat BAŞDOĞAN. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul Anadolu 32. Asliye Hukuk Mahkemesinin 22/01/2021 tarihinde tavzih edilen, 

04/01/2021 tarihli ve E:2019/1006, K:2021/1 sayılı kararı. 
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VAKFIN AMACI: Toplumumuzun çevre, sağlık, eğitim, sosyal ve kültürel içerikli 

gereksinimlerinin doğrudan üretilecek hizmet projeleriyle ilişkin araştırma ve inceleme yapmak, 

yardım ve katkılarda bulunmak ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 80.000-TL (SeksenbinTürkLirası) Nakit 

YÖNETİM KURULU: Murat Hakan TEREKECİ, Binnaz İlknur URAL GÜLTEKİN, 

Filiz BÜLBÜL. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: 

Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları İstanbul Türk Böbrek Vakfı’na 

devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 927/1-1 

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

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Paz. A.Ş.’nin Konya ili sınırları içerisinde sahip 

bulunduğu ARİ/ARR/K/M31-a1-1 pafta no’lu petrol işletme ruhsatının 11.03.2021 tarihinde sona 

erecek süresinin Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 18 inci maddesinin dördüncü 

fıkrası gereğince, sahanın mevcut rezerv durumu, yıllık üretim miktarları ile yatırım ve üretim 

programı dikkate alınarak 5 (beş) yıl süreyle 11.03.2026 tarihine kadar uzatılmasına, geri kalan 

kanuni sürenin ise Şirketin sahada yapacağı üretim ve geliştirme faaliyetlerinin sonucuna göre 

talep edilmesi halinde kullandırılmasına karar verilmiştir. 

Türk Petrol Kanunu’nun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince ilan 

olunur. 

 977/1/1-1 

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

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Paz. A.Ş.’nin Konya ili sınırları içerisinde sahip 

bulunduğu ARİ/ARR/K/M31-a2-1 pafta no’lu petrol işletme ruhsatının 11.03.2021 tarihinde sona 

erecek süresinin Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 18 inci maddesinin dördüncü 

fıkrası gereğince, sahanın mevcut rezerv durumu, yıllık üretim miktarları ile yatırım ve üretim 

programı dikkate alınarak 5 (beş) yıl süreyle 11.03.2026 tarihine kadar uzatılmasına, geri kalan 

kanuni sürenin ise Şirketin sahada yapacağı üretim ve geliştirme faaliyetlerinin sonucuna göre 

talep edilmesi halinde kullandırılmasına karar verilmiştir. 

Türk Petrol Kanunu’nun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince ilan 

olunur. 

 977/2/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 7/01/2021, 14/01/2021, 21/01/2021 ve 28/01/2021 

tarihli Kararlarıyla Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans 
verilen/lisansı sona erdirilen/iptal edilen tüzel kişiler listesi: 

1 

07/01/2021 tarihli ve 9962-6 sayılı Kurul Kararı ile; 
Tübaş Tekstil Ürünleri Boyama Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye “Tübaş Çerkezköy 
Kojenerasyon Tesisi” için verilen 17/04/2014 tarihli ve EÜ/4969-68/2768 numaralı üretim 
lisansı 31/01/2021 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir. 

2 
07/01/2021 tarihli ve 9962-7 sayılı Kurul Kararı ile; 
Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi’ne verilen 17/04/2014 tarihli ve 
EÜ/4969-5/02705 numaralı üretim lisansı 31/01/2021 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir. 

3 
07/01/2021 tarihli ve 9962-12 sayılı Kurul Kararı ile; 
Ser-er Enerji Üretim ve Tic. A.Ş.’ye “Kozan HES” üretim tesisi için verilen 25/12/2008 
tarihli ve EÜ/1904-53/1361 numaralı üretim lisansı iptal edilmiştir. 

4 

14/01/2021 tarihli ve 9969-17 sayılı Kurul Kararı ile; 
Kayalı Enerji Üretim Anonim Şirketi’ne “Kayalı Enerji Osmaniye Doğal Gaz Kombine 
Çevrim Santrali” projesi için verilen 17/11/2011 tarihli ve EÜ/3498-12/2146 numaralı 
üretim lisansı sona erdirilmiştir. 

5 
14/01/2021 tarihli ve 9969-28 sayılı Kurul Kararı ile; 
Aknil Enerji Tekstil Elektrik Üretim Ltd.Şti.’ne “Karaköy Reg. ve HES” projesi için 
verilen 03/01/2013 tarihli ve EÜ/4220-16/2523 numaralı üretim lisansı sona erdirilmiştir. 

6 
21/01/2021 tarihli ve 9989-2 sayılı Kurul Kararı ile; 
Özgün Grup Ziraat Hayvancılık Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne “Özgün 
Biyogaz Santrali” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

7 
21/01/2021 tarihli ve 9989-3 sayılı Kurul Kararı ile; 
Bemka Enerji A.Ş.’ye “Beta” projesi için, 49 (kırk dokuz) yıl süreli üretim lisansı 
verilmiştir. 

8 
21/01/2021 tarihli ve 9989-4 sayılı Kurul Kararı ile; 
Ekton Enerji Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi’ne “Ceyhan BES” projesi için, 49 
(kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

9 

21/01/2021 tarihli ve 10000-1 sayılı Kurul Kararı ile; 
Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü’ne “Çal HES” üretim tesisi için, 
12/01/2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim 
lisansı verilmiştir. 

10 

21/01/2021 tarihli ve 10000-2 sayılı Kurul Kararı ile; 
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne “Ahiköy I HES” üretim tesisi için verilmiş 
olan 03/09/2019 tarihli ve EÜ/8835-2/04309 numaralı üretim lisansı 22/01/2021 tarihi 
itibariyle sona erdirilerek, Ahiköy Elektrik Enerji A.Ş.’ye “Ahiköy I HES” üretim tesisi 
için, 22/01/2021 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı 
verilmiştir. 

11 

21/01/2021 tarihli ve 10000-3 sayılı Kurul Kararı ile; 
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne “Ahiköy II HES” üretim tesisi için verilmiş 
olan 03/09/2019 tarihli ve EÜ/8835-2/04309 numaralı üretim lisansı, 22/01/2021 tarihi 
itibariyle sona erdirilerek, Ahiköy Elektrik Enerji A.Ş.’ye “Ahiköy II HES” üretim tesisi 
için, 22/01/2021 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı 
verilmiştir. 
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12 

21/01/2021 tarihli ve 10000-4 sayılı Kurul Kararı ile; 
Boydak Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye “Girlevik HES” üretim tesisi için verilen 
28/12/2010 tarihli ve EÜ/2964-55/1767 numaralı üretim lisansı 21/01/2021 tarihi 
itibariyle sonlandırılarak, Er İdare Turizm İnşaat Gıda Temizlik Hizmet Alımı Sanayi ve 
Ticaret A.Ş.’ye “Girlevik HES” üretim tesisi için, 38 (otuzsekiz) yıl, 11 (onbir) ay, 13 
(onüç) gün süreli eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmiştir. 

13 

21/01/2021 tarihli ve 10000-5 sayılı Kurul Kararı ile; 
Boydak Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye “Çemişgezek HES” üretim tesisi için verilen 
28/12/2010 tarihli ve EÜ/2964-56/1768 numaralı üretim lisansı 21/01/2021 tarihi 
itibariyle sonlandırılarak, Er İdare Turizm İnşaat Gıda Temizlik Hizmet Alımı Sanayi ve 
Ticaret A.Ş.’ye “Çemişgezek HES” üretim tesisi için, 38 (otuzsekiz) yıl, 11 (onbir) ay, 13 
(onüç) gün süreli eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmiştir. 

14 

21/01/2021 tarihli ve 10000-6 sayılı Kurul Kararı ile; 
Boydak Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye “Bayburt HES” üretim tesisi için verilen 
28/12/2010 tarihli ve EÜ/2964-54/1766 numaralı üretim lisansı 21/01/2021 tarihi 
itibariyle sonlandırılarak, Er İdare Turizm İnşaat Gıda Temizlik Hizmet Alımı Sanayi ve 
Ticaret A.Ş.’ye “Bayburt HES” üretim tesisi için, 38 (otuzsekiz) yıl, 11 (onbir) ay, 13 
(onüç) gün süreli eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmiştir. 

15 
28/01/2021 tarihli ve 10001-1 sayılı Kurul Kararı ile; 
Yen Yenilenebilir Enerji A.Ş.’ye “Boyen Biyogaz Enerji Santrali” projesi için, 49 
(kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

16 
28/01/2021 tarihli ve 10001-2 sayılı Kurul Kararı ile; 
Hamburger Turkey Kağıt Üretim ve Ticaret Ltd. Şti.’ne “Çorlu Kojenerasyon Tesisi” 
projesi için, 14 (ondört) yıl, 11 (onbir) ay, 17 (onyedi) gün süreli üretim lisansı verilmiştir. 

17 

28/01/2021 tarihli ve 10001-7 sayılı Kurul Kararı ile; 
KOS Enerji Üretim Teknoloji İnşaat ve Mühendislik A.Ş.’ye “KOS Enerji Santrali” için 
verilen 20/03/2013 tarihli ve EÜ/4315-3/02576 numaralı üretim lisansı 31/01/2021 tarihi 
itibariyle sona erdirilmiştir. 

18 

28/01/2021 tarihli ve 10001-10 sayılı Kurul Kararı ile; 
Ekşi Enerji Üretim Anonim Şirketi’ne “Arapkir RES” üretim tesisi için verilen 
05/07/2011 tarihli ve EÜ/3301-9/1989 numaralı üretim lisansı 28/01/2021 tarihi itibariyle 
sonlandırılarak, Süper Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne “Arapkir RES” üretim tesisi 
için, 39 (otuzdokuz) yıl, 5 (beş) ay, 7 (yedi) gün süreli eskisinin devamı mahiyetinde yeni 
üretim lisansı verilmiştir. 
 854/1/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Lisans 

süre uzatımı yapılan tüzel kişiler 

1 
28/01/2021 tarihli ve 10005-1 sayılı Kurul Kararı ile; 
Güzel Enerji Akaryakıt Anonim Şirketi’nin 16/05/2006 tarihli ve LPG-DPO/761-
1/03264 numaralı LPG depolama lisansının süresi 16/05/2036 tarihine kadar uzatılmıştır. 

2 
28/01/2021 tarihli ve 10005-2 sayılı Kurul Kararı ile; 
Güzel Enerji Akaryakıt Anonim Şirketi’nin 20/04/2006 tarihli ve LPG-DPO/734- 
30/02162 numaralı depolama lisansının süresi 20/04/2036 tarihine kadar uzatılmıştır. 
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3 
28/01/2021 tarihli ve 10005-3 sayılı Kurul Kararı ile; 
Güzel Enerji Akaryakıt Anonim Şirketi’nin 20/04/2006 tarihli ve LPG-DPO/734- 
29/02161 numaralı depolama lisansının süresi 20/04/2036 tarihine kadar uzatılmıştır. 

4 
28/01/2021 tarihli ve 10005-4 sayılı Kurul Kararı ile; 
Güzel Enerji Akaryakıt Anonim Şirketi’nin 06/04/2006 tarihli ve LPG-DPO/715-
2/01631 numaralı depolama lisansının süresi 06/04/2036 tarihine kadar uzatılmıştır. 

5 
28/01/2021 tarihli ve 10005-5 sayılı Kurul Kararı ile; 
Oralgaz Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 13/06/2006 tarihli ve LPG-DAĞ/785-
16/04454 numaralı LPG dağıtıcı lisansının süresi 13/06/2036 tarihine kadar uzatılmıştır. 

6 
28/01/2021 tarihli ve 10005-6 sayılı Kurul Kararı ile; 
Akpet Gaz Anonim Şirketi’nin 26/05/2006 tarihli ve LPG-DAĞ/769-4/03376 numaralı 
LPG dağıtıcı lisansının süresi 26/05/2036 tarihine kadar uzatılmıştır. 

 854/2/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 07/01/2021, 14/01/2021 ve 21/01/2021 tarihli 

Kararlarıyla Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 
lisans verilen / lisansı sona erdirilen tüzel kişiler listesi: 

1 

07/01/2021 tarihli ve 9965 sayılı Kurul Kararı ile; 
Hisargaz Akaryakıt Nakliye Sanayi İnşaat Ticaret Turizm İthalat İhracat Limited 
Şirketi’nin 07.08.2014 tarihli ve LPG-DAĞ/5159-1/15304 numaralı LPG Dağıtıcı Lisansı 
sona erdirilmiştir. 

2 
14/01/2021 tarihli ve 9975 sayılı Kurul Kararı ile; 
Kongaz Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 19.12.2013 
tarihli ve LPG-DPO/4765-2/14546 numaralı LPG Depolama Lisansı sona erdirilmiştir. 

3 
21/01/2021 tarihli ve 9992 sayılı Kurul Kararı ile; 
Duru LPG Dağıtım Ve Lojistik Ticaret Limited Şirketi’ne 15 (onbeş) yıl süreli LPG 
Dağıtıcı Lisansı verilmiştir. 

 854/3/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/01/2021 tarihli Kararıyla Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler listesi: 

1 
14/01/2021 tarihli ve 9973-2 sayılı Kurul Kararı ile; Beyşehir Enerji Geri Dönüşüm Gıda 
Nakliye Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne 10 (on) yıl süreli Madeni Yağ Lisansı 
verilmiştir. 

 854/4/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 
3194 sayılı İmar Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak görev ve sorumluluklarını 

yerine getirmedikleri idarelerince tespit edilen aşağıdaki yapı müteahhitlerinin yetki belge 
numaraları, aynı Kanun’un 42’nci maddesinin dokuzuncu fıkrası doğrultusunda, karşılarında 
yazılı iptal veya iptalin kaldırılmasına ilişkin İl Müteahhitlik Yetki Belge Komisyon Kararları ile 
işlem tesis edilmiştir. 

- Adana İli, 19KI-II pafta, 10490 ada, 3 parsel - Rişvanoğlu İnşaat Sanayi Mümessillik ve 
İletişim Ticaret Limited Şirketi (0001312490895156) - 16.11.2020 tarihli İl Yetki Belge 
Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Aksaray İli, 22K1 pafta, 3660 ada, 8 parsel - Mustafa AKAR (0068111560865403) - 
19.01.2021 tarihli ve 2021-16 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Ankara İli, 21088 ada, 4 parsel - Zeynal KAYATURAN (0006110012760147) - 
18.01.2021 tarihli ve 2021-7 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Ankara İli, 20767 ada, 1 parsel - Yusuf MARAZ (MARAZ İNŞAAT) 
(0006112225964412) - 18.01.2021 tarihli ve 2021-3 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 
(bir) yıl. 

- Ankara İli, 24120 ada, 16 parsel - Sabahattin ÇABUK (0034111559494404) - 
18.01.2021 tarihli ve 2021-4 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Ankara İli, - pafta, 620 ada, 5 parsel - Satı SARGIN (SARGINLAR MOBİLYA BOYA 
İNŞAAT) (0006113230784748) - 18.01.2021 tarihli ve 2021-5 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu 
Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Ankara İli, 23744 ada, 4 parsel - Ferit KIRTAY (HALİLOĞULLARI İNŞAAT) 
(0006113264731020) - 18.01.2021 tarihli ve 2021-8 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 
(bir) yıl. 

- Ankara İli, 30466 ada, 1 parsel - Fazlı GÜRDAĞ (0006110208948348) - 18.01.2021 
tarihli ve 2021-9 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Ankara İli, 66KM-IVB pafta, 8658 ada, 17 parsel - Armağan Kuyumculuk Dış. Tic. Ltd. 
Şti. - 18.01.2021 tarihli ve 2021-6 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Ankara İli, 31602 ada, 1 parsel - Bayram KÖSE - 18.12.2020 tarihli ve 2020-104 sayılı 
İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Antalya İli, 025-A-05-D-4-A pafta, 1205 ada, 8 parsel - İzoline İzolasyon İnş. San. ve 
Tic. Ltd. Şti. (0007315398743121) - 28.05.2020 tarihli ve 2020/2415 sayılı İl Yetki Belge 
Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Antalya İli, 025-A-04-C-2-B pafta, 3086 ada, 20 parsel - Maraton Boya İnş. Malz. San. 
ve Tic. Ltd. Şti. (0007315172390448) - Şirket ortağı Tarık AKDAL - 27.01.2021 tarihli ve 
2021/5093 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Antalya İli, 025-A-08-C-3-B pafta, 8731 ada, 4 parsel - Eksen Bilgisayar Pazarlama San. 
Tic. Turz. Ltd. Şti. (0007311620527011) - Şirket ortağı Can BAYTEMÜR - 27.01.2021 tarihli ve 
2021/5092 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Antalya İli, 025-A-09-B-4-D pafta, 6651 ada, 11 parsel - Ateşkent İnşaat Kuyumculuk 
Limited Şirketi (0007313963195304) - Şirket ortağı Ceyda ATEŞ - 27.01.2021 tarihli ve 
2021/5091 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 
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- Aydın İli, 3 pafta, 9301 parsel - Markam En. İnş. Gıda Tem. K. Yak. Rek. Oto. Hayv. 
Nakl. Tar. Ür. Tur. Pet. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. (0009313421535648) - Şirket ortağı Atilla 
ATÇALI - 19.01.2021 tarihli İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Balıkesir İli, 21K2D(İ19C.08D.2C3) pafta, 6897(12177) ada, 11(10) parsel - Adın 
Kardeşler İnş. Yapı Malz. Mob. Petr. Ür. Haf. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. (0010315539224748) - 
Şirket ortağı Seher ERYILMAZ - 12.01.2021 tarihli ve 10-YSK-032 sayılı İl Yetki Belge 
Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Bursa İli, H21C07A1C pafta, 179 ada, 18 parsel - Yüksekoba İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 
(0016315073902602) - 27.01.2021 tarihli İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Bursa İli, H22D07B1D pafta, 2722 ada, 26 parsel - Behram Atılım Müt. Eml. İnş. Dek. 
Taah. San. Tic. Ltd. Şti. (0016311793588758) - Şirket ortağı Behram ALTINIŞIK 
(0016111221183648) - 27.01.2021 tarihli İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Bursa İli, H22D04C2A pafta, 366 ada, 5 parsel - Nezahat SEVİM (0016112112568020) 
- 28.01.2021 tarihli İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Bursa İli, H21C04D2C pafta, 979 ada, 3 parsel - EMTA Mim. Kuyumculuk İnş. Taah. 
San. Tic. Ltd. Şti. (0016315377042357) - 28.01.2021 tarihli İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 
1 (bir) yıl. 

- İstanbul İli, G22A05C1D pafta, 7601 ada, 25 parsel - Yeryüzü Müh. İnş. ve Elekt. San. 
Tic. Ltd. Şti. (0034313106207456) - Şirket ortağı Kenan ÇELİK - 11.01.2021 tarihli ve 26 sayılı 
İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- İstanbul İli, 242EE2D pafta, 6851 ada, 12 parsel - Aso Emlak Dekorasyon İnş. San. ve 
Tic. Ltd. Şti. (0034311448631457) - Şirket ortağı Halit ÖZER - 11.01.2021 tarihli ve 27 sayılı İl 
Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- İstanbul İli, G22B01A1D pafta, 8875 ada, 8 parsel - Onur AKSOY (Aksoy İnşaat) 
(0034112930445648) - 14.01.2021 tarihli ve 28 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) 
yıl. 

- İzmir İli, 4 pafta, 1044 ada, 18 parsel - Cromor Madencilik Mim. Müh. İnş. Nak. San. ve 
Tic. Ltd. Şti. (0035312591802456) - Şirket ortağı Orhan ÜNAL - 26.01.2021 tarihli İl Yetki 
Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Kırşehir İli, 19L1D pafta, 5600 ada, 18 (17) parsel - Aşır DEMİRBAŞ (004011036 
8858766) - 14.01.2021 tarihli ve 10 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Kırşehir İli, 782 ada, 13 parsel - Mesut AFŞİN (0040112546621247) - 08.01.2021 tarihli 
ve 9 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Kilis İli, 2110 ada, 6 parsel - TAŞDELEN İnş. Müh. Gayr. Taah. Gıda San. ve Tic. Ltd. 
Şti. (0079315057542330) - Şirket ortağı Mehmet Murat TAŞDELEN - 04.11.2020 tarihli ve 
2020-01 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Kocaeli İli, 131 ada, 1 parsel - AYDOĞDUN Hafriyat Nakliyat İnşaat Taahhüt ve 
Sanayi Ticaret Limited Şirketi (0041311332947547) - Şirket ortağı Hakan AYDOĞDU - Ortaklık 
nedeniyle AYDOĞDU Group İnş. A.Ş. (0041221109270466) - 10.12.2020 tarihli ve 2578 sayılı İl 
Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Konya İli, 20K3 pafta, 1022 ada, 203 parsel ve 76-19K2 pafta, 0 ada, 8651 parsel - 
İsmail Uvat İnş. Hafr. Nakl. İnş. Malz. San. Tic. Ltd. Şti. (0042315385275621) - Şirket ortağı 
İsmail UVAT - 14.01.2021 tarihli, İPTAL-2021-3-001 sayılı ve 27.01.2021 tarihli, İPTAL-2021-
3-002 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 
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- Sakarya İli, 1111 ada, 12 parsel - Hilal TOPAL (0054113112830565) - 22.01.2021 
tarihli ve 57 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Sakarya İli, 57 ada, 688 parsel ve 2 ada, 572 parsel - Düzcan Mim. İnş. San. ve Tic. Ltd. 
Şti. (0054313367763348) - Şirket ortağı Arzu DÜZCAN - 18.01.2021 tarihli, 54 sayılı ve 
18.01.2021 tarihli, 55 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- Sivas İli, 310 pafta, 2382 ada, 18 parsel - Mehmet GÜNGÖR (GÜNGÖR İnşaat) 
(0058110416111403) - 20.01.2021 tarihli ve 2 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) 
yıl. 

- Sivas İli, 247 pafta, 1606 ada, 11 parsel - İlyas OZMUŞ (NUR Yapı İnşaat) 
(0034113233958111) - 11.01.2021 tarihli ve 1 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) 
yıl. 

- Tekirdağ İli, 2521 ada, 8 parsel - BER-ÖZ İnş. Taah. Yapı Malz. Nak. Gıda San. Tic. 
Ltd. Şti. (0059315709747267) - Şirket ortağı Nizamettin BERTAN (BERTAN İnşaat) (0059111 
780003730) - 12.01.2021 tarihli ve 2021-1 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Tekirdağ İli, 1111 ada, 22 parsel - Reel End. Ür. İnş. Teks. Mak. Kim. San. Tic. Ltd. Şti. 
(0059315304618657) - Şirket ortağı Hülya ESER CANSEVEN - 12.01.2021 tarihli ve 2021-2 
sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Tekirdağ İli, 711 ada, 92 parsel - Erkan AYAZ (AYAZ İnş. Müt.) (0059110186272021) 
- 12.01.2021 tarihli ve 2021-3 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Tekirdağ İli, 557 ada, 163 parsel - Tar-Mak Demir Kalıp İnş. Otom. Eml. Taah. San. 
Tic. Ltd. Şti. (0059315038863012) - Şirket ortağı Ayşegül ERDEM - 12.01.2021 tarihli ve 2021-
4 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Tekirdağ İli, 1460 ada, 1 parsel - Aktekin Yapı Malz. Petrol İnş. Tarım Gıda Hayv. San. 
Tic. Ltd. Şti. (0059311155074157) - Şirket ortağı İzzettin AKTEKİN (Nizay İnşaat Ort.) 
(0059110394281704) - 12.01.2021 tarihli ve 2021-5 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 
(bir) yıl. 

- Tekirdağ İli, 669 ada, 890 parsel - Eke İnş. Eml. Oto. San. Tic. Ltd. Şti. (00593111 
71823247) - Şirket ortağı Soner EKE - 12.01.2021 tarihli ve 2021-7 sayılı İl Yetki Belge 
Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Tekirdağ İli, 1965 ada, 17 parsel - Mahmut Ali PİRAL (Efe İnşaat) (0059110335782 
604) - 12.01.2021 tarihli ve 2021-8 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Tekirdağ İli, 1702 ada, 6 parsel - Sabri BEKDAŞ (Şirinoğlu Müt.) (0059112262014165) 
- 12.01.2021 tarihli ve 2021-9 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Tekirdağ İli, 1010 ada, 14 parsel - Mikail KARA (MÜMİKA Yufka İnş. Müt.) 
(0059110397261667) - Ortaklık nedeniyle MÜMİKA İnş. San. Tic. Ltd. Şti. (005931527302 
7757) - 12.01.2021 tarihli ve 2021-10 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Tekirdağ İli, 16 ada, 7 parsel - Sarı Konut San. ve Tic. Ltd. Şti. (0059315208816303) - 
Şirket ortağı Murat GÜNDÜZ - 12.01.2021 tarihli ve 2021-11 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu 
Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Tekirdağ İli, 733 ada, 937 parsel - TUSAM Yapı Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. - 12.01.2021 
tarihli ve 2021-12 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Tekirdağ İli, 2415 ada, 2 parsel - Salih VARIŞLI (Varışlı İnş. Müt.) (005911010840 
8566) - 12.01.2021 tarihli ve 2021-13 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 
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- Tekirdağ İli, 2490 ada, 3 parsel - TÜRKYAP Yapı San. Tic. Ltd. Şti. (00593123922 
16056) - 12.01.2021 tarihli ve 2021-14 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Tekirdağ İli, 684 ada, 418 parsel - PERRA Yapı İnş. ve Gayr. San. Tic. Ltd. Şti. 
(0059313371623020) - Şirket ortağı Erkan GEREN - 12.01.2021 tarihli ve 2021-15 sayılı İl Yetki 
Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Tekirdağ İli, 87 ada, 4 parsel - Gürcan CANDAN (Candan İnşaat) (0059110230495312) 
- 12.01.2021 tarihli ve 2021-16 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Tekirdağ İli, 335 ada, 4 parsel - İŞBİLİR Müh. İnş. ve İnş. Malz. Taah. San. Tic. Ltd. 
Şti. (0034311165263730) - Şirket ortağı Fikri İŞBİLİR - 12.01.2021 tarihli ve 2021-17 sayılı İl 
Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Tekirdağ İli, 213 ada, 91 parsel - RT Tekstil Triko İnş. Gıda San. İç ve Dış. Tic. Ltd. Şti. 
(0034311498556266) - 12.01.2021 tarihli ve 2021-18 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 
1 (bir) yıl. 

- Tekirdağ İli, 2280 ada, 1 parsel - Evgez İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. (0059315487036048) - 
Şirket ortağı Nurettin GEZER - 12.01.2021 tarihli ve 2021-19 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu 
Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Tekirdağ İli, 983 ada, 9 parsel - Hüseyin KENAN (KENAN İnş. Müt.) (005911034 
6870658) - Ortaklık nedeniyle Hüseyin Kenan İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. (0059311314 
464157) - 12.01.2021 tarihli ve 2021-21 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Tekirdağ İli, 680 ada, 14 parsel - TDN Yapı Tah. İnş. El. Kor. Ör. Em. Nak. San. Tic. 
Ltd. Şti. (0059315066424612) - Şirket ortağı Oğuz POLİS - Ortaklık nedeniyle Tolcan İnş. Taah. 
İnş. Malz. Nakl. Komis. İhr. İth. Ltd. Şti. (0059315100925302) - 13.01.2021 tarihli ve 2021-22 
sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Tekirdağ İli, 326 ada, 46 parsel - Tolcan İnş. Tah. İnş. Malz. Nakl. Komis. İhr. İth. Ltd. 
Şti. (0059315100925302) - Şirket ortağı Oğuz POLİS - Ortaklık nedeniyle TDN Yapı Taah. İnş. 
El. Kor. Ör. Em. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. (0059315066424612) - 13.01.2021 tarihli ve 2021-23 
sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Tekirdağ İli, 600 ada, 25 parsel - Mehtier İLHAN (0034111222308720) - 13.01.2021 
tarihli ve 2021-24 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Tekirdağ İli, 734 ada, 701 parsel - Yaşar TÜFEKÇİ (Onur İnşaat) (0059110385994567) 
- 12.01.2021 tarihli ve 2021-6 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Van İli, 2651 ada, 1 parsel - LEFT Yapı Elemanları İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi (0065313209036430) - Şirket ortağı İbrahim BİLİRER - 19.01.2021 tarihli ve 
2021/16 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

Söz konusu yapı müteahhitlerinin yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması 
dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 

Yetki belge numarası olmayan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket ortaklarının ve yönetim 
kurulu üyelerinin yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde 
iptal süresince verilmemesine, 

Karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 924/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Aile ve Toplum Çalışmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Antalya Bilim Üniversitesi İhale Yönetmeliği

–– İstanbul Arel Üniversitesi İhale Yönetmeliği

–– İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Ana Yönetmeliği

–– Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yeditepe Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

NOT: 6/2/2021 tarihli ve 31387 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Cumhurbaşkanlığına

Ait Atama Kararı yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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