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YÖNETMELİKLER

Bursa Uludağ Üniversitesinden:
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM 

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Uludağ Üniversitesine bağlı enstitü-

lerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim programlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bursa Uludağ Üniversitesine bağlı enstitülerde yürü-

tülen tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanat dallarında yapılan sanatta yeterlik ve uzak-
tan öğretim ile güz, bahar ve yaz dönemlerinde yürütülen lisansüstü programlarından oluşan
lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik takvim: Lisansüstü eğitimlerde yarıyıl, yaz dönemi, yeterlik ve benzeri

tarihleri içerecek şekilde Senato tarafından belirlenerek, enstitülerce ilan edilen eğitim döne-
mini,

b) AKTS: Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders
kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayan Avrupa
Kredi Transfer Sisteminde kullanılan krediyi,

c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı veya eşdeğerliği Üni-
versitelerarası Kurul tarafından kabul edilmiş diğer sınavları,

ç) Bilim/sanat dalı: Enstitü anabilim/anasanat dalı içinde eğitim-öğretim, araştırma ve
uygulama yapan alt birimi,

d) Bütünleşik doktora/sanatta yeterlik programı: Lisans derecesine dayalı olarak yürü-
tülen doktora/sanatta yeterlik programını,

e) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen
bilimsel bir konunun ilgili enstitü tez yazım kurallarına uygun sunulmuş raporu,

f) DUS: Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
g) Enstitü: Bursa Uludağ Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim ve öğretim yapan

enstitüleri,
ğ) Enstitü anabilim/anasanat dalı: Enstitüde programı bulunan, kadrosu/unvanı ve/veya

Enstitü anabilim dalına katkısı YÖK tarafından onaylanan öğretim üyelerinden oluşan ve prog-
ramın yürütülmesinden enstitüye karşı sorumlu olan Enstitü anabilim/anasanat dalını, 

h) Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu: Enstitüde programı bulunan, kadrosu/unvanı
ve/veya Enstitü anabilim dalına katkısı YÖK tarafından onaylanan öğretim üyelerinden oluşan
ve programın yürütülmesinden enstitüye karşı sorumlu olan Enstitü anabilim/anasanat dalı ku-
rulunu,

ı) Enstitü kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve
anabilim/anasanat dalları başkanlarından oluşan kurulu,

i) Enstitü yönetim kurulu: Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü kurulu
tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,
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j) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,
k) Lisansüstü ikinci öğretim programı: Mesai saatleri dışında yapılan öğretim progra-

mını,
l) Lisansüstü uzaktan öğretim programı: Bilişim teknolojileri destekli internet aracılı-

ğıyla gerçekleştirilen lisansüstü öğretim programını,
m) Program: Enstitü anabilim/anasanat dallarında yürütülen yüksek lisans (tezli/tezsiz)

doktora/sanatta yeterlik eğitim-öğretimini,
n) Rektör: Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörünü,
o) Senato: Bursa Uludağ Üniversitesi Senatosunu,
ö) Senato esasları: Bursa Uludağ Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen esasları,
p) Tez çalışması: Yüksek lisans, doktora tezi ve sanatta yeterlik eğitiminin amacına yö-

nelik olarak hazırlanan bilimsel bir çalışmayı,
r) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
s) Uzmanlık alan dersi: Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine; danışmanları tarafından

bilimsel etik ve çalışma disiplininin, güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yete-
neğinin kazandırılması ile tez çalışmasının bilimsel temellerinin oluşturulması ve yürütülebil-
mesi için verilen ve kredisiz kabul edilen teorik dersi,

ş) Üniversite: Bursa Uludağ Üniversitesini,
t) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
u) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ü) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretimine İlişkin Esaslar 

Lisansüstü program ve ders açılması
MADDE 5 – (1) Yeni bir lisansüstü program; enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu tek-

lifi, enstitü kurulunun uygun görüşü, Senatonun kararı ve YÖK onayı ile açılır.
(2) Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun mevcut programlara ilişkin değişiklik tek-

lifleri enstitü kurulunca onaylandıktan sonra Senato tarafından karara bağlanır.
(3) Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun talebi ve enstitü kurulunun kararı ile diğer

yurt içi/yurt dışı yükseköğretim/araştırma kurum ve kuruluşları ile iş birliği yaparak ortak prog-
ramlar açılması Senatoya teklif edilebilir. Ortak programlar, Senato kararı ve YÖK onayı ile
uygulamaya konulur. Ortak programlar, 6/10/2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim
Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

(4) Disiplinlerarası programlar; YÖK ve Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde
enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu teklifi, enstitü kurulunun uygun görüşü, Senatonun kararı
ve YÖK onayı ile açılabilir. 

(5) Yabancı dilde lisansüstü programlar, YÖK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde
enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu teklifi, enstitü kurulunun uygun görüşü, Senato kararı ve
YÖK onayı ile açılabilir.

(6) Lisansüstü programların ders planları, hangi derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi
öğretim üyeleri tarafından verileceği, enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi, enstitü
kurulunun uygun görüşü ve Senato onayı ile uygulamaya konulur.

(7) Lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında aynı ad ve içerikte ders açılamaz.
(8) Bir enstitü anabilim/anasanat dalında açılması düşünülen yeni bir ders için, dersi

verecek öğretim üyesi; Senato esaslarına uygun şekilde müracaatını enstitü anabilim/anasanat
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dalı başkanlığına yapar. Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü anabi-
lim/anasanat dalı kurulunun kararı sonrasında en geç Mayıs ayı sonuna kadar teklif edilen ders-
ler, enstitü kurulunun uygun görüşü ve Senato onayı ile açılır.

(9) Senato tarafından uygun görülen dersler, sadece uzaktan öğretim veya hem uzaktan
hem de örgün öğretim yoluyla yürütülebilir. 

Öğretim dili 
MADDE 6 – (1) Enstitülerde öğretim dili Türkçe’dir. Ancak, enstitü anabilim/anasanat

dalı kurulunun teklifi, enstitü kurulunun uygun görüşü, Senatonun kararı ve YÖK onayı ile ya-
bancı dilde programlar açılabilir. Tezin/sanat çalışmasının dili, program dilidir. Ancak Senato
kararı ile farklı bir dilde tez/sanat çalışması yapılabilir.

(2) Ders, uygulama ve sınavların yabancı dilde yapılabilmesi için ilgili öğretim üyele-
rinin, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurum-
larında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin
Yönetmelikte belirtilen şartları taşıması gerekir.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı

olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere, kayıtlı olduğu enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü
derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin mua-
fiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür. 

(2) Özel öğrenci kabulü ile ilgili diğer hususlarda Senato esasları uygulanır.
Yatay geçiş ile öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) Yurt içindeki veya yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumunda li-

sansüstü programlarda kayıtlı öğrencilerin yatay geçiş ile kabulüne ilişkin olarak, ilgili mevzuat
hükümleri ve Senato esasları uygulanır.

Lisansüstü programlar arası geçiş
MADDE 9 – (1) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına ge-

çişe ilişkin olarak, ilgili mevzuat hükümleri ve Senato esasları uygulanır. 
Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Bilimsel hazırlık programlarına öğrenci kabulünde ilgili mevzuat

hükümleri ve Senato esasları uygulanır.
Yabancı uyruklu öğrencinin lisansüstü programlara kabulü
MADDE 11 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulünde ilgili mevzuat hükümleri ve

Senato esasları uygulanır. 
Dereceye giren öğrencilerin yüksek lisans programına kabulü
MADDE 12 – (1) Dereceye giren öğrenci kabulünde Senato esasları uygulanır.
İş deneyimli öğrencilerin yüksek lisans programına kabulü
MADDE 13 – (1) İş deneyimli öğrenci kabulünde Senato esasları uygulanır.
Disiplin
MADDE 14 – (1) Lisansüstü öğrencilerinin disiplin iş ve işlemlerinde, 18/8/2012 tarihli

ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yö-
netmeliği hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kontenjanlar, Lisansüstü Programlara Başvuru, Değerlendirme ve Kayıtlar

Kontenjanlar ve başvuru 
MADDE 15 – (1) Her lisansüstü program için kontenjan ve başvuru koşulları, enstitü

anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi, enstitü kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir.
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(2) Enstitülerin kabul edeceği yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programları,
kontenjanlar, başvuru ve kayıt için gerekli belgeler, sınav ve kayıt tarihleri ile diğer hususlar
Üniversitenin web sayfasında ilan edilir. Lisansüstü programlara başvuru, değerlendirme, ilan
ve kayıt ile ilgili hususlarda Senato esasları uygulanır.

(3) Başvurular sadece elektronik ortamda ilgili enstitüye yapılır. Kesin kayıtta belgelerin
aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir.

Bilim, sanat ve mülakat sınavı jürilerinin belirlenmesi
MADDE 16 – (1) Bilim, sanat ve/veya mülakat sınavı jürilerinin belirlenmesinde Se-

nato esasları uygulanır.
Kayıt yenileme
MADDE 17 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı elde eden adaylar ile öğrenimine

devam eden öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri, öğrencilerin kayıt yaptırdıkları ders ya da
derslerin açılması durumu, ders değiştirme, kredi aktarma ve ders muafiyetleri, farklı üniver-
siteden/enstitüden ders alma durumları akademik takvimde belirlenen süre içinde yapılır ve
Senato esasları uygulanır. Dönem projesi/tez aşamasında olanlar dahil olmak üzere bütün öğ-
rencilerin Senato tarafından akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde her yarıyıl başında
kayıtlarını yenilemeleri gerekir. Kayıtlarını yenilemeyenler derslere devam edemez, sınavlara
giremez ve diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. 

(2) Enstitü yönetim kurulunca kabul edilmiş bir mazereti olmaksızın zamanında derse
kaydını yaptırmayan öğrencinin o yarıyılı öğrenim süresinden sayılır.

(3) Kayıt yenileme tarihinde katkı payı/öğrenim ücreti ödemekle yükümlü öğrencilerin,
kayıt yenileme süresi içinde katkı payını/öğrenim ücretini ödemeleri gerekir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dersler, Sınavlar ve Değerlendirme

Dersler
MADDE 18 – (1) Lisansüstü ders programı; enstitü anabilim/anasanat dallarında açılan

zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Ders planlarında yer alacak zorunlu ve seçmeli derslerin
oranı, planlanması ve bunların programdaki yerlerinin belirlenmesi enstitü anabilim/anasanat
dalı kurulunun teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir. 

(2) Ders alma, anabilim dalı içi, ana bilim dalı dışı ders alma, uzmanlık alan dersi ve
ders/tez danışmanlığı ile ilgili hususlarda Senatonun belirlediği esaslar uygulanır.

Devam zorunluluğu
MADDE 19 – (1) Teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Teorik derslerde

%70, uygulamalı derslerde %80 devam etmiş olma şartı aranır. Bu şartı sağlamayan öğrenciler
sınava alınmaz ve öğrenciye “Devamsız” (D) notu verilir.

(2) Genel ya da bölgesel bir doğal afet ya da salgın hastalık gibi mücbir sebeplerin ge-
rektirdiği hallerde enstitü yönetim kurulu kararı ile devam zorunluluğu tamamen ya da kısmen
kaldırılabilir.

Sınavlar
MADDE 20 – (1) Zorunlu sınavlar, yarıyıl sonu sınavı ve yarıyıl sonu sınavından ba-

şarısız olan öğrenciler için bütünleme sınavı olmak üzere iki türdür. Ancak ilgili öğretim üyesi
isterse arasınav yapabilir ya da kısa sınav, proje veya ödev çalışmaları yaptırabilir. 

(2) Bir dersin yarıyıl sonu sınavı; o dersin tamamlandığı yarıyılın sonunda yapılır. Sınav
biçimi (yazılı, yazılı-sözlü veya uygulamalı) sorumlu öğretim üyesi tarafından belirlenir. Yarıyıl
sonu sınavının etki oranı en az %60 olmalıdır. Bütünleme ve yarıyıl sonu sınavlarının etki oranı
eşit olmalıdır. 
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Başarı notu 
MADDE 21 – (1) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı

notu ise, yarıyıl sonu sınavı ile belirlenir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için o
dersten başarı notu olarak yüksek lisansta en az 70 (CC), doktorada ise en az 75 (CB) alması
gerekir. 100 üzerinden alınan puanların harf notu ve katsayı karşılıkları aşağıdaki tabloda be-
lirtilmiştir:

Harf Notu (Açıklama) Katsayısı Puan
AA 4,00 90-100
BA 3,50 85-89
BB 3,00 80-84
CB 2,50 75-79
CC 2,00 70-74
FF 0 0-69
G 0
K 0
D 0

(2) Birinci fıkra çerçevesinde 100 üzerinden alınan puanların harf notları ile değerlen-
dirilmesinde; yüksek lisans ve bilimsel hazırlık programlarında AA, BA, BB, CB ve CC not-
larını; doktora programında ise AA, BA, BB ve CB notlarını alan öğrenci o dersi başarmış sa-
yılır.

(3) Harf notlarına ilişkin tanımlar şunlardır:
a) FF (Başarısız) notu; derse devam yükümlülüğünü yerine getirip sınava girmeyen ve-

ya sınavdan başarısız olan öğrenciye verilir.
b) G (Geçer) notu; kredisiz derslerini, uzmanlık alan dersini, tez danışmanlığını, tez

çalışmasını ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir. Ortalamaya dahil
edilmez.

c) K (Kalır) notu; kredisiz derslerinden, uzmanlık alan dersinden, tez danışmanlığından,
tez çalışmasından ve dönem projesinden başarısız olan öğrenciye verilir.

ç) (Devamsız) notu; derse devam yükümlülüğünü veya ders uygulamalarına ilişkin ko-
şulları yerine getirmeyen öğrenciye verilir. D notu, not ortalaması hesabına FF olarak dahil
edilir.

(4) Lisansüstü programlarda; herhangi bir dersin yarıyıl sonu sınavında başarısız olan
öğrenci, bütünleme sınavına girer. Bütünleme sınavının notu, yarıyıl sonu sınav notu yerine
geçer. Devamsızlık nedeniyle yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrenci, bütünleme sınavına da
giremez.

(5) Zorunlu ve seçmeli derslerin sınavlarında başarısız olan, devamsızlıktan kalan veya
ilgili dersin ön koşullarını yerine getirmeyen öğrenciler, ilgili ders/dersleri açıldığı ilk yarıyılda
alır.  Seçmeli dersten başarısız olunması halinde öğrenci onun yerine yeni bir ders seçebilir.

(6) Lisansüstü programlarda yer alan derslerin sınav sonuçları akademik takvimde be-
lirtilen tarihte öğretim üyesi tarafından otomasyona işlenir. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınav-
larının kâğıtları, soru ve cevapları, sınav tutanakları ile birlikte enstitü anabilim/anasanat dalı
başkanlığınca beş iş günü içinde enstitüye gönderilir.

(7) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları için öğrenciye mazeret sınavı hakkı verilmez.
Kayıt dondurma
MADDE 22 – (1) Öğrencinin, Senato esaslarına göre haklı ve geçerli nedenlerinin var-

lığı halinde enstitü yönetim kurulunca kaydının bir defada en çok iki yarıyıl dondurulmasına
karar verilebilir.
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Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 23 – (1) Öğrenci, sınavların sayısal notlarındaki maddi hatanın düzeltilmesi

için sınav sonucunun ilanını takip eden üç iş günü içinde enstitüye yazılı olarak başvurabilir.
Bu başvuru enstitü anabilim/anasanat dalı aracılığı ile ilgili öğretim üyesine değerlendirilmek
üzere iletilir. Değerlendirmenin sonucu anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından enstitüye
bildirilir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile itiraz sonucu kesinleşir.

İlişik kesme
MADDE 24 – (1) Aşağıda belirtilen durumlarda enstitü yönetim kurulu kararıyla öğ-

rencinin enstitü ile ilişiği kesilir:
a) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yüksek-

öğretimden çıkarma cezası almış olmak.
b) Enstitüye şahsen ve yazılı olarak başvuruda bulunarak ilişiğinin kesilmesini talep

etmek.
c) Yatay geçiş yolu ile ayrılmak.
(2) Aşağıda belirtilen durumlarda öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir:
a) 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve

Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre ilişik kesme durumunda olmak.
b) Bilimsel hazırlık programı süresi sonunda başarısız olmak.
c) Enstitü anabilim/anasanat dalı tarafından belirlenen ders yükünü, tezli yüksek lisans

ve doktora programında dört yarıyılda, tezsiz yüksek lisans programında üç yarıyılda,  bütün-
leşik doktora programında ise altı yarıyılda tamamlamamış olmak.

ç) Yüksek lisans/doktora tez danışmanlığı dersi/uzmanlık alan derslerinden üst üste iki
kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız olmak.

d) Doktora yeterlik sınavında ikinci kez başarısız olmak.
e) Doktora tez önerisi ikinci kez reddedilmiş olmak.
f) Jüri tarafından tezi düzeltme süresi verilmeksizin reddedilmiş olmak.
g) Düzeltilmiş tezi jüri tarafından reddedilmiş olmak.
ğ) Tez savunmasında düzeltme almış olup ilgili yönetim kurulu tarafından verilen ek

süre sonunda (yüksek lisans için azami üç ay, doktora için azami altı ay) tezini ilgili enstitüye
teslim etmemiş olmak.

h) Doktora tez aşamasında, tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı
olarak üç kez başarısız sayılmak (tez izleme raporu sunmayan öğrencinin durumu tez izleme
komitesi tutanağı ile tespit edilir, tez izleme raporu enstitüye zamanında sunulmamışsa ya da
hiç sunulmamışsa; öğrenci, ilgili yarıyılda tez izleme çalışmasından başarısız sayılır).

ı) Programı azami süresi içerisinde tamamlamamış olmak. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak yeni bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve özgün bilimsel bilgi üretme
yeteneği kazanmasını sağlamaktır.

(2) Tezli yüksek lisans programı, 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçmeli en az sekiz ders ile seminer
dersi, her yarıyıl alınacak uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi, uz-
manlık alan dersi ve tez çalışması, geçer veya kalır olarak değerlendirilir. İlgili ders ve çalış-
malar, ortalamaya katılmaz. Ayrıca, Senato kararı ile ilave yayın veya bilimsel/sanatsal faaliyet
şartı konulabilir.
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(3) Öğrencinin tezli yüksek lisans programında alacağı derslerin en fazla ikisi, lisans
öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans programındaki derslerden seçilebilir. Öğ-
rencinin talebi, danışmanının önerisi ve enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı, enstitü
yönetim kurulunun onayı ile her yarıyıl için en fazla iki seçmeli dersini enstitünün diğer ana-
bilim/anasanat dallarından ya da diğer enstitülerden veya diğer yükseköğretim kurumlarında
verilmekte olan lisansüstü derslerden de alabilir. Tezli yüksek lisans eğitimleri sürecinde öğ-
renciler farklı yükseköğretim kurumlarından, aynı yükseköğretim kurumunun farklı enstitüle-
rinden veya aynı enstitünün farklı anabilim/anasanat dallarından en fazla dört ders alabilir. 

(4) Yüksek lisans öğrencileri doktora programından ders alamaz.
(5) Tezli yüksek lisans programı ikinci öğretim programı olarak da yürütülebilir.
Süre
MADDE 26 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl
için öğrencinin kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dersler için en çok dört yarıyıldır
ve program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Öğrenci en az bir dönemini tez aşamasında ge-
çirmek zorundadır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşulları-
nı/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan
veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması
MADDE 27 – (1) Her öğrenci için danışman en geç birinci yarıyıl başlangıcındaki ders

seçme sürecinde; Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Eğitim Bilimleri Enstitüsünde enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından; Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Ens-
titüsünde ise enstitü anabilim dalı kurulu kararı olarak enstitüye teklif edilir. Öğrencinin da-
nışmanı enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir. 

(2) Tezli yüksek lisans programında danışman, Senato tarafından belirlenen niteliklere
sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Öğretim üyesinin danışman olmak için en az iki yarıyıl
bir lisans programında ders vermiş olması gerekir. Ayrıca, öğretim üyesinin danışman olarak
atanabilmesi için doktorasının veya doçentliğinin ilgili alanda olması gerekir. Üniversitede be-
lirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senato tarafından belirlenen il-
keler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğ-
retim üyesi, danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman ge-
rektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az dok-
tora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Lisansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim
üyesi başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, tezli yüksek lisans ve doktora programları
için öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla on dört, tezsiz yüksek lisans prog-
ramları için ise tezli yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla on altı öğrenci olacak
şekilde belirlenir. Ancak, Üniversite ile yapılan protokol dahilinde ve üniversite sanayi işbirliği
çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir.

(4) Danışman atanması ve değişikliği hususunda Senato esasları uygulanır.
Tez çalışması
MADDE 28 – (1) Öğrencinin danışmanıyla beraber belirleyeceği tez konusu önerisi

en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Eğitim Bilimleri Enstitüsünde,
Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından; Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri
Enstitüsünde ise enstitü anabilim dalı kurulu kararı olarak enstitüye teklif edilir. Tez konusu
önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir.
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(2) Tez aşamasında konu ve/veya ad değişikliği söz konusu olması halinde danışmanın
gözetiminde belirlenen yeni tez konusu ve/veya adı, ilgili form doldurularak Sosyal Bilimler
Enstitüsü ve Eğitim Bilimleri Enstitüsünde, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından;
Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünde ise enstitü anabilim dalı kurulunun
teklifiyle enstitüye sunulur ve enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(3) Danışmanın atanması ve tez çalışmasının niteliğinin belirlenmesinde Senato esasları
uygulanır.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 29 – (1) Yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitü

yönetim kurulu tarafından kabul edilen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini
jüri önünde sözlü olarak savunur. Yüksek lisans tezinin savunulmasından önce; düzeltme ve-
rilen tezlerde ise, düzeltme sürecinden sonra öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar.
Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşüyle birlikte tezi enstitüye teslim eder.
Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım raporunu alarak, danışmana ve jüri üyelerine
gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesiyle birlikte karar ve-
rilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir. 

(2) Tezli yüksek lisans programına kayıtlı bir öğrenci, tezini jüri önünde sözlü olarak
savunur.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, danışmanın ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının
teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı, en az biri de
kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jü-
rinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci danışman jüri üyesi olamaz.

(4) Enstitü, görevlendirme yazılarını asıl ve yedek jüri üyelerine, enstitü yönetim kurulu
kararını ise enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığına gönderir. Öğrenci yazılı olarak bilgi-
lendirilir. Tezler, jüri üyelerine öğrenciler tarafından geciktirilmeksizin iletilir ve dışarıdan gö-
revlendirilenlere ise ilgili öğretim üyesinin tercihine göre posta veya e-posta yoluyla gönderilir. 

(5) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde
toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen
soru-cevap bölümünden oluşur. Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarında tez ça-
lışması yazılı metin ve sanatsal performansa dayalı olarak değerlendirilir. Tez çalışması başa-
rısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(6) Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan
dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. Ancak, dinleyiciler soru soramaz. Sı-
navın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, jüri üyelerinin kişisel raporları, jüri ortak raporu
ve varsa diğer sınav evrakları ile enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından tez sına-
vını izleyen üç iş günü içinde enstitüye iletilir.

(7) Sınav esnasında jürinin kararı ile tez adı değişikliği teklifi var ise jüri tarafından tez
adı değişikliği teklifine ilişkin form doldurularak diğer evraklar ile birlikte enstitüye teslim
edilir.

(8) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
(9) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri ya-

pılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu süre sonuna kadar tezini düzeltip savunmayan
ya da bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile
ilişiği kesilir. 

(10) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması hâlinde, aynı enstitü anabilim dalında
varsa açık olan tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri ge-
reklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilebilir.
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ALTINCI BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 30 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda

derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 90 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on

ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dö-
nem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zo-
rundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en fazla üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış ol-
ması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. 

Danışman atanması
MADDE 31 – (1) Her öğrenci için danışman en geç birinci yarıyıl başlangıcındaki ders

seçme sürecinde; Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Eğitim Bilimleri Enstitüsünde enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından; Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Ens-
titüsünde ise enstitü anabilim dalı kurulu kararı olarak enstitüye teklif edilir. Öğrencinin da-
nışmanı enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir. 

(2) Tezsiz yüksek lisans programında danışman, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Eğitim
Bilimleri Enstitüsünde enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından; Fen Bilimleri Ens-
titüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünde ise enstitü anabilim dalı kurulu kararı olarak enstitüye
teklif edilir. Tezsiz yüksek lisans programında her öğrenci için ders seçiminde ve dönem pro-
jesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya Senato tarafından belirle-
nen niteliklere sahip doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisi birinci yarıyılın başında
belirlenir. 

(3) Danışman atanması ve değişikliği hususunda Senato esasları uygulanır.
Süre
MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

lıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, öğrencinin her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl,
en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğ-
rencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Enstitü yönetim kurulu kararıyla, bilimsel hazırlıkta geçen
süre hariç, ders aşamasının bahar yarıyılında en fazla üç dersten başarısız olmuş öğrencilere,
üçüncü yarıyılın sonuna kadar ek sınav hakkı tanınabilir. 

YEDİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç
MADDE 33 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye ilgili alanda bağımsız araş-

tırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapma ve
yeni sentezlere ulaşabilme yeteneği kazandırmak ve doktora çalışması sonucunda hazırlanacak
tezin; bilime yenilik getirmesi, yeni bir bilimsel yöntem geliştirmesi veya bilinen bir yöntemin
yeni bir alana uygulanması özelliklerine haiz olmasını sağlamaktır. 

Kapsam
MADDE 34 – (1) Doktora programının kapsamına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Doktora programına, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin

mezun olabilmeleri için en az 240 AKTS’den başarılı olmaları gerekir. Bu kredi yükünün
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bir eğitim-öğretim yılı için 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla,  ders aşamasında en az sekiz
ders ve seminerden oluşması; geri kalan yükün ders aşaması sonrası seminer, yeterlik sınavı
ve tez çalışmasından sağlanması zorunludur. 

b) Bütünleşik doktora programındaki öğrenciler için mezuniyet koşulu, en az on dört
ders, seminer, yeterlik sınavı ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden
oluşur. 

c) Öğrencinin mezun olabilmesi için ayrıca Senato kararı ile belirlenen yayın veya bi-
limsel faaliyet şartını yerine getirmesi zorunludur.  

ç) Doktora derslerinin seçiminde enstitü anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü
yönetim kurulu kararı ile Üniversitenin diğer enstitülerinde veya diğer yükseköğretim kurum-
larında verilmekte olan doktora derslerinden, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
her yarıyıl için en fazla iki ders, bütünleşik doktora öğrencileri için en fazla dört ders alınabilir.
Bu dersler kredi yükünden sayılır.

d) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, yüksek lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması kaydıyla, yüksek lisans derslerinden seçilebilir. Öğrenci talep etmesi halinde danışma-
nının teklifi ve enstitü anabilim dalı kurulunun kararı ile her yarıyıl için en fazla iki seçmeli
dersini alan dışından da alabilir. Farklı yükseköğretim kurumlarından, alan dışından ve/veya
yüksek lisanstan alınan ders sayısı toplamı dördü geçemez.

e) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
f) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
Süre
MADDE 35 – (1) Doktora programının süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli

yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği
dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz
yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; bütünleşik doktora için on yarıyıl olup aza-
mi tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi
ile kabul edilenler için dört yarıyıl, bütünleşik doktora için altı yarıyıldır. Bu süreler içinde kre-
dili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en
az 2,25 GANO şartını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Doktora programı için kredili derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında
başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on
iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Bütünleşik doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili dersleri ve/veya
tez çalışmasını azami süresi içinde tamamlayamayan ya da doktora tezinde başarılı olamayan-
lara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş
olmaları ve ilgili anabilim dalında tezsiz yüksek lisans programı olması kaydıyla talepleri ha-
linde tezsiz yüksek lisans diploması verilebilir.

Danışman atanması
MADDE 36 – (1) Her öğrenci için danışman en geç birinci yarıyıl başlangıcındaki ders

seçme sürecinde; Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Eğitim Bilimleri Enstitüsünde enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından; Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Ens-
titüsünde ise enstitü anabilim dalı kurulu kararı olarak enstitüye teklif edilir. Öğrencinin da-
nışmanı enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir. 

(2) Doktora programında danışman, Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip öğ-
retim üyeleri arasından seçilir. Öğretim üyesinin danışman olmak için en az dört yarıyıl bir
lisans ya da iki yarıyıl boyunca tezli yüksek lisans programında ders vermiş olması gerekir.
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Ayrıca, öğretim üyesinin danışman olarak atanabilmesi için doktorasının veya doçentliğinin
ilgili alanda olması gerekir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunma-
ması halinde Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından
başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışma-
sının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danış-
manı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Tıp, veteriner ve diş hekimliği fakülteleri hariç olmak üzere, öğretim üyelerinin
doktora programlarında tez yönetebilmesi için daha önce başarıyla tamamlanmış en az bir yük-
sek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

(4) Lisansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim
üyesi başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, tezli yüksek lisans ve doktora programları
için öğretim üyesi başına düşen danışmanlık sayısının en fazla on dört, tezsiz yüksek lisans
programları için ise tezli yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla on altı öğrenci
olacak şekilde belirlenir. Ancak, Üniversite ile yapılan protokol dahilinde ve üniversite sanayi
iş birliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye kadar artırı-
labilir.

(5) Danışman atanması ve değişikliği ile ilgili diğer hususlarda Senato esasları uygu-
lanır.

Doktora yeterlik sınavı
MADDE 37 – (1) Yeterlik sınavında, öğrencinin bilimsel düşünme becerisi, bilimsel

yöntemleri özümseme seviyesi, bağımsız bir araştırmayı yürütebilmesine yönelik temel konular
ve kavramlar ile doktora yaptığı enstitü anabilim dalıyla ilgili konularda derinlemesine bilgi
sahibi olup olmadığı değerlendirilir.

(2) Öğrenci, derslerini ve seminerini başarı ile tamamladıktan sonra izleyen yarıyılın
sonuna kadar yeterlik sınavına girebilir. Ancak, yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenci
en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesiyle kabul edilen öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna
kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans de-
recesiyle kabul edilen öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmezse
ilk yeterlik sınavından başarısız olmuş sayılır. Yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenci
en geç altıncı yarıyılın, lisans derecesiyle kabul edilen öğrenci en geç sekizinci yarıyılın sonuna
kadar yeterlik sınavından başarılı olamazsa doktora programı ile ilişiği kesilir. 

(4) Yeterlik sınavı, enstitü yönetim kurulu kararının enstitü anabilim/anasanat dalına
tebliğini izleyen günden başlayarak en geç bir ay içinde yapılır.

(5) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından teklif edilen
ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş asıl, üç yedek jüri üyesi tarafından düzen-
lenir ve yürütülür. Sınav jürisinin, en az iki asıl ve iki yedek üyesi başka bir yükseköğretim
kurumundan olur. Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının, yeterlik sınavı jüri tekliflerini
sınavdan bir ay önce enstitüye bildirmesi gerekir. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları,
lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak ya-
pılır. Ancak, dinleyiciler soru soramaz. 

(6) Yeterlik sınavı bir bütün olup yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı
sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yazılı sınavdan başarısız olan öğrenci sözlü
sınava alınmaz. Öğrencinin başarılı sayılması için hem yazılı hem de sözlü sınavdan ayrı ayrı
100 (yüz) tam puan üzerinden en az 75 (yetmiş beş) puan alması şarttır. Sözlü ve yazılı sınav-
larda adaya yöneltilen sorular ve cevapları tutanak altına alınır. 
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(7) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak adayın başarılı
veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu kararın yer aldığı doktora yeterlik sınav
sonuç tutanağı ve sınav evrakları enstitü anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen
üç iş günü içinde enstitüye iletilir. 

(8) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir
sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı
ile ilişiği kesilir.

(9) Öğrenci, bir takvim yılında en fazla iki kez yeterlik sınavına girebilir.
(10) Jüri, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin ders yükünü tamamlamış olsa bile,

toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek ve ders kapsamını belirtmek şartıyla eksik görülen
konuyla ilgili ders/dersler almasını enstitüye önerebilir. 

(11) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış ancak yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci yüksek lisans programına ge-
çebilir. 

Tez izleme komitesinin oluşturulması
MADDE 38 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için danışmanın talebi, enstitü

anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile sınav tarihinden sonra
en geç bir ay içinde tez izleme komitesi oluşturulur. Danışmanın tez izleme komitesi üye öne-
risiyle, enstitü anabilim dalı başkanının teklifi arasında farklılık olması halinde, tez izleme ko-
mitesi anabilim dalı kurulunun teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Danışman dışındaki iki üyeden
biri aynı enstitü anabilim dalından, diğer üye ise enstitü anabilim dalı dışındaki öğretim üye-
lerinden seçilir. Enstitü anabilim dalı dışından yer alacak üye, tez konusu ile ilgili çalışmaları
olması koşuluyla, farklı bir enstitünün anabilim dalından da seçilebilir. İkinci tez danışmanı
atanmış ise, komite toplantılarına katılabilir. Ancak tez izleme komitesi üyesi olamaz.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde zorunlu hallerde danış-
manın önerisi, enstitü anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı
ile tez izleme komitesi üyelerinde değişiklikler yapılabilir. Yeni üye en geç bir ay içerisinde
atanır.

Tez önerisi savunması
MADDE 39 – (1) Doktora yeterlik/sanatta ön yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan

öğrenci en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kap-
sayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile
ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır. Sözlü
savunmanın tarihi, yeri ve saati tez izleme komitesi tarafından belirlenir. Tez önerisi savunması,
anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile elektronik ortamda
da yapılabilir. Tez/sanatta yeterlik çalışması önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın
belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilmiş sayılır ve bu du-
rum doktora tez izleme komitesi raporu ile enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından
enstitüye iletilir.

(2) Tez izleme komitesi tüm üyelerin katılımıyla toplanır ve tez/sanatta yeterlik çalış-
ması önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Tez izleme komitesi gerekli
gördüğünde düzeltme için bir ay süre verebilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt
çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından işlemin bitişini
izleyen üç iş günü içinde, doktora tez/sanatta yeterlik çalışması konusu önerisi savunma ve de-
ğişikliğine ilişkin form ile anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından enstitüye iletilir ve
enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Tez/sanatta yeterlik çalışması düzeltmesini
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geçerli bir mazereti olmaksızın belirtilen sürede getirmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez öne-
risi reddedilmiş sayılır ve bu durum doktora tez izleme komitesi raporu ile enstitü anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığı tarafından enstitüye iletilir.

(3) Tez/sanatta yeterlik çalışması önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi,
Mayıs-Haziran ve Kasım-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez
olmak üzere tez dönemi devam ettiği süre boyunca toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az
on beş gün önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalış-
maların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez/sanatta
yeterlik çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Sonuç, doktora
tez izleme komitesi raporu ile enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından enstitüye
iletilir. Öğrencinin rapor sunmaması ve/veya tez izleme komitesi toplantısına katılmaması du-
rumunda öğrenci başarısız sayılır ve bu durum doktora tez izleme komitesi raporu ile enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından enstitüye iletilir. Komite tarafından üst üste iki
kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Tez/sanatta yeterlik çalışması konusu önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman
ve/veya tez/sanatta yeterlik çalışması konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni
bir tez/sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi oluşturulur. Programa aynı danışmanla devam
etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez/sanatta yeterlik çalışması konusunu de-
ğiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez/sanatta yeterlik çalışması önerisi savunmasına alınır.
Tez/sanatta yeterlik çalışması önerisi bu savunmada da reddedilen ya da bu savunma sınavına
belirtilen sürede girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(5) Tez/sanatta yeterlik çalışması aşamasında konu ve/veya ad değişikliği söz konusu
olması halinde tez izleme komitesinin teklifi ile yeni tez konusu ve/veya adı ilgili form doldu-
rularak enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifiyle enstitüye sunulur ve enstitü yö-
netim kurulunca karara bağlanır.

(6) Doktora bursiyerlerinin ve öncelikli alan araştırma görevlilerinin tez önerileri ilgili
yönetmelik ve esaslara göre değerlendirilir. 

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 40 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitü yö-

netim kurulu tarafından kabul edilen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri
önünde sözlü olarak savunur. Doktora tezinin/sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından
önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltmeler yapıldıktan sonra öğrenci, tezini tamamla-
yarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşünü ve tezi ens-
titüye teslim eder. Doktora tezinin savunulmasından önce; düzeltme verilen tezlerde ise dü-
zeltme sürecinden sonra öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin sa-
vunulabilir olduğuna ilişkin görüşüyle birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu
teze ilişkin intihal yazılım raporunu alarak, danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki
verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesiyle birlikte karar verilmek üzere tez enstitü
yönetim kuruluna gönderilir. 

(2) Öğrencinin tezinin/sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanabilmesi için en az üç tez
izleme komitesi raporu dönemini başarılı olarak geçirmiş olması gerekir. Doktora tez dönemi
devam ettiği süre boyunca tez izleme raporları, anabilim dalı başkanlığının üst yazısıyla ens-
titüye sunulur. 

(3) Doktora tez/sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile oluşturulur. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme
komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından ol-
mak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Asıl jüriye ek olarak biri kendi enstitü
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anabilim dalından diğerleri kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere üç kişilik yedek
jüri üyesi belirlenir. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar
verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşabilir. Ayrıca,
ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. 

(4) Enstitü, görevlendirme yazılarını ve intihal raporlarını asıl ve yedek jüri üyelerine,
enstitü yönetim kurulu kararını ise enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığına gönderir. Öğrenci
yazılı olarak bilgilendirilir. Tezler/sanatta yeterlik çalışmaları, jüri üyelerine öğrenciler tara-
fından geciktirilmeksizin iletilir ve dışarıdan görevlendirilenlere ise posta yoluyla gönderilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin/sanatta yeterlik çalışmasının kendilerine teslim edildiği
tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez/sanatta yeterlik çalışması sınavına
alır. Tez/sanatta yeterlik çalışması savunma sınavı, tezin/sanatta yeterlik çalışmasının sunulması
ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez/sanatta yeterlik çalışması savunma sınavı,
öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılı-
mına açık ortamlarda gerçekleştirilir. Ancak, dinleyiciler soru soramaz. Sınavın tamamlanma-
sından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya dü-
zeltme kararı verir. Bu karar, jüri üyelerinin kişisel raporları ve jüri ortak raporu, varsa diğer
sınav evrakları ile enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez/sanatta yeterlik çalışması
savunma sınavını izleyen üç iş günü içinde enstitüye iletilir.

(6) Kabul edilen tezlere/sanatta yeterlik çalışmalarına ait metin çalışmasının tez/sanatta
yeterlik çalışması onay sayfasında jüri üyelerinin imzaları bulunur. Olumsuz oy kullananlar
olumsuz görüşte olduklarını belirterek onay sayfasını imzalar.

(7) Sınav esnasında jürinin ortak kararı ile tez/sanatta yeterlik çalışması adı değişikliği
önerisi var ise jüri tarafından tez/sanatta yeterlik çalışması adı değişikliği önerisine ilişkin form
doldurularak diğer evrakları ile birlikte enstitüye teslim edilir.

(8) Tezi/sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile
ilişiği kesilir.

(9) Tezi/sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı
ay içinde düzeltmeleri yapılan tezini/sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden sa-
vunur. Bu süre sonuna kadar tezini düzeltip savunmayan ya da bu savunma sonunda da başarısız
bulunarak tezi/sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. 

(10) Tezlerdeki benzerlik oranlarının raporlanması ve adayın savunma sınavına alına-
bilmesi için gerekli yayın ve bilimsel faaliyet şartlarında Senato esasları uygulanır.

(11) Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde/sanatta yeterlik ça-
lışmasında başarılı olamayanlar için talep etmeleri halinde, 35 inci maddenin dördüncü fıkrasına
göre ilgili anabilim dalında tezsiz yüksek lisans programı olması kaydıyla tezsiz yüksek lisans
diploması verilebilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 41 – (1) Sanatta yeterlik programı; özgün bir sanat eseri ortaya koymayı, mü-

zik ve sahne sanatlarında üstün bir uygulama ve yaratıcılık becerisi edinmeyi, bağımsız araş-
tırma yapmayı ve yeni sentezlere ulaşmayı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim
programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için toplam bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az sekiz
ders, seminer, ön yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması, sergi, proje, resital, konser, temsil
gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Ayrıca Senatonun belirlediği
yayın ve sanatsal faaliyet şartlarının sağlanması gerekir. 
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(3) Sanatta yeterlik programına lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az
on dört ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması, sergi, proje, resital, konser,
temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur. Ayrıca Senatonun be-
lirlediği yayın ve bilimsel/sanatsal faaliyet şartlarının sağlanması zorunludur. 

(4) Lisansüstü dersler, enstitü anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim ku-
rulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans de-
recesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler
için en fazla dört ders seçilebilir. Ancak farklı yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin
sayısı ikiyi geçemez. Bu dersler kredi yükünden sayılır.

Süre
MADDE 42 – (1) Sanatta yeterlik, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek li-

sans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden
başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup
azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup
azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin ens-
titü ile ilişiği kesilir. 

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört ya-
rıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden, kredili
derslerini ve/veya azami süresi içinde tez/sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayamayanlara,
tezinde/sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli
kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talep etmeleri ha-
linde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması
MADDE 43 – (1) Enstitü anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık yapa-

cak Üniversitede görev yapan öğretim üyesini danışman olarak teklif eder ve enstitü yönetim
kurulu danışmanı atar. Danışmanın, birinci yarıyılın başında atanması zorunludur. Sanatta ye-
terlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez da-
nışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser ve temsil
gibi çalışmalar yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezinin yö-
netilmiş olması gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından olduğunda doktora/sa-
natta yeterlik derecesine sahip kişilerden atanabilir.

(2) Danışman, nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim üyeleri arasından seçilir.
Sanatta ön yeterlik sınavı
MADDE 44 – (1) Ön yeterlik sınavının amacı, öğrencinin anasanat dalı ve sanatta ye-

terlik çalışmasıyla ilgili konularda yeterliğe sahip olup olmadığının değerlendirilmesidir.
(2) Öğrenci, derslerini ve seminerini başarı ile tamamladıktan sonra en geç izleyen ya-

rıyılın sonuna kadar ön yeterlik sınavına girebilir. Ancak, yüksek lisans derecesiyle kabul edilen
öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesiyle kabul edilen öğrenci en geç yedinci yarıyılın
sonuna kadar ön yeterlik sınavına girmezse birinci ön yeterlik sınavından başarısız olmuş sayılır
ve danışman bu durumu yazılı olarak enstitüye enstitü anasanat dalı üzerinden bildirir. 

(3) Ön yeterlik sınav jürisi, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından hazır-
lanan form ile teklif edilir ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanır. Jüri beş asıl ve iki
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yedek üyeden oluşur. Sınav jüri üyelerinin en az ikisi, başka bir yükseköğretim kurumundan
olur. Anasanat dalı başkanlıklarının ön yeterlik jüri önerilerini sınavdan en geç bir ay önce ens-
titüye bildirmesi gerekir. Ön yeterlik sınavı, dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Ancak
dinleyicilerin soru sorma hakları yoktur. Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere
kapalı olarak adayın başarılı ya da başarısız olduğuna salt çoğunlukla ile karar verir. Bu kararın
yer aldığı ön yeterlik sınav sonuç tutanağı ve sınav evrakları, ön yeterlik sınavını izleyen üç iş
günü içerisinde anasanat dalı başkanlığı tarafından enstitüye iletilir.

(4) Ön yeterlik sınavı bir bütün olup, sözlü ve yazılı olmak üzere iki bölüm halinde ya-
pılır. Öğrencinin sözlü ve yazılı sınavdan başarılı sayılması için 100 (yüz) tam puan üzerinden
en az 75 (yetmiş beş) puan alması şarttır. Sözlü sınavdan başarısız olan öğrenci, yazılı sınava
alınmaz ve başarısız sayılır. Sözlü sınavda sunulan sanatsal performans ve yöneltilen sorular,
kayıt ve/veya tutanak altına alınır. 

(5) Sanatta ön yeterlik sınavına ilişkin diğer hususlarda 37 nci madde hükümleri uygu-
lanır.

Sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi
MADDE 45 – (1) Sanatta ön yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için danışmanın

talebi, anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile bir ay içinde
tez/sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi oluşturulur.

(2) Sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi, biri farklı bir anasanat/sanat veya ana-
bilim dalından olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. Danışman komitenin doğal üyesidir.
Herhangi bir sebeple komite üyelerinden birinin ayrılması halinde yeni bir üye atanır. Eğer
varsa ikinci tez danışmanı komite toplantılarına katılabilir, ancak komite üyesi olamaz.

(3) Sanatta yeterlik çalışması izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde
danışmanın talebi, anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile sanatta
yeterlik çalışması izleme komitesi üyelerinde değişiklikler yapılabilir.

(4) Sanatta yeterlik çalışması izleme komitesine ilişkin diğer hususlarda 38 inci madde
hükümleri uygulanır.

Sanatta yeterlik çalışması önerisinin savunması
MADDE 46 – (1) Sanatta ön yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci, en geç

altı ay içinde yapacağı araştırma, sergi, proje, konser, resital, temsil gibi çalışmaların amacını,
yöntemini ve çalışma planını kapsayan sanatta yeterlik çalışması önerisini sanatta yeterlik ça-
lışması izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci sanatta yeterlik çalışması önerisi
ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır. 

(2) Sanatta yeterlik çalışması önerisi savunmasına ilişkin diğer hususlarda 39 uncu mad-
de hükümleri uygulanır.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 47 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları sergi, proje, resital, temsil

gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına
uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde
sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlandırılması hususunda 40 ıncı madde hükümleri
uygulanır. 

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Diploma
MADDE 48 – (1) Tez/sanatta yeterlik çalışması sınavında başarılı olmak ve Senato ta-

rafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, tezinin cilt-
lenmiş bir kopyasını tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim
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eden ve tezi/sanatta yeterlik çalışması şekil yönünden uygun bulunan öğrenciye diploma verilir.
Enstitü yönetim kurulunca, teslim süresi talep halinde en fazla bir ay daha uzatılabilir. Bu ko-
şulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğ-
rencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde öğrencinin enstitü ile
ilişiği kesilir.

(2) Mezuniyetine karar verilen öğrenciler, tezin pdf formatında kayıtlı bir adet elektro-
nik kopyasını ve ilişik kesme evraklarını enstitüye, ayrıca jüri üyesi sayısı kadar ciltlenmiş tez
çalışmalarını enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığına teslim etmeleri ve diğer mezuniyet
işlemlerini tamamlamaları hâlinde diploma almaya hak kazanırlar.

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarında kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla
tamamlayan öğrencinin mezuniyetine enstitü yönetim kurulu karar verir ve bunun üzerine me-
zuniyet işlemleri yapılır. Diplomaya hak kazanılan tarih, enstitü yönetim kurulunun mezuniyete
karar verdiği tarihtir.

(4) Tezli yüksek lisans ve doktora programlarında mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri ko-
misyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edilerek yönetim kurulu tarafından onay-
landığı tarihtir. 

(5) Sanatta yeterlik programlarında mezuniyet tarihi, anasanat dalı programlarına kayıtlı
öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihi; tezli yük-
sek lisans ve doktora programlarında mezuniyet tarihi, sanatta yeterlik çalışmasının kabul edil-
diği tez sınavı tarihidir. 

(6) Lisansüstü tüm diplomalarda öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat
dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(7) Tezin tesliminden itibaren en geç üç ay içinde yüksek lisans/doktora tezlerinin ve
sanatta yeterlik çalışmasının bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin
hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK Başkanlığına gönderilir.

Uzaktan lisansüstü programların açılması
MADDE 49 – (1) Öğretim üyesi ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu

olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı
ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir.

(2) Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla ve-
rilecek dersler ve kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli
ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

Senato esasları
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin esaslar Senato tarafından

belirlenir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hü-

kümleri ile YÖK, Üniversitelerarası Kurul, Senato, Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu
kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 52 – (1) 7/1/2017 tarihli ve 29941 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uludağ

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe

girer.
Yürütme
MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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Erciyes Üniversitesinden:

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR BİLİMLERİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organ-

ların görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların gö-

revlerine 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) Merkez: Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Erciyes Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Erciyes Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, bilgisayar bilimleri ve bilgi sistemleri ile ilgili ko-

nularda  akademik araştırmalar yapmak ve bu konularla ilgili araştırmaları, uygulamaları ve

eğitim çalışmalarını  teşvik etmek, desteklemek ve söz konusu çalışmalara aktif katkı yap-

maktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 

a) Bilgisayar bilimleri ile ilgili konularda araştırma ve uygulama yapacak öğrenci ve

eğitimcilerin yetiştirilmesini teşvik etmek. 

b) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı

nitelikte bilgisayar destekli bilimsel ve teknolojik araştırmalar planlamak ve bu alanlarda ulusal

veya uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak. 

c) Ülkemizin bilgisayar bilimleri alanında ilerleme ve gelişmesini ilgilendiren konu ve

sorunları, ilgili kurumlar ile iş birliği yaparak incelemek ve çözümlemeye yardımcı olmak. 
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ç) Üniversitenin bölüm ve birimleri arasındaki ortak kullanımda olan bilgisayar sistem-

lerinin etkin kullanımı için gerekli iş birliğini sağlamak. 

d) Bilgisayar bilimleri ile ilgili konularda seminer, eğitim, kurs düzenlemek ve gerek-

tiğinde sertifikalar vermek. 

e) Akıllı sistemler ve yapay zekâ sistemleri konularında araştırmalar yapmak ve bu ko-

nularda araştırmaları ve uygulamaları teşvik etmek. 

f) Kamu ve özel sektör kuruluşlarında bilgi güvenliği farkındalığı oluşturulmasına yö-

nelik faaliyetlerde bulunmak ve bu kuruluşlara Siber Zafiyet Testleri, Adli Bilişim, Bilgi Gü-

venliği Eğitimi hizmetleri ile Bilgi Güvenliği Yönetimi ve Risk Analizi, Bilgi Güvenliği Tek-

nolojileri Projelendirilme alanlarında hizmetler vermek. 

g) Üniversite, sanayi kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşları ve yurt dışındaki or-

ganizasyonlar ile iş birliği çerçevesinde talep edilen bilişim hizmetlerini (yazılım, donanım,

web tasarımı, web programlama, bilgi güvenliği vb.) döner sermaye kapsamında yaptırmak. 

ğ) Açık kaynak yazılımlar ve teknolojiler üzerine araştırma ve geliştirme faaliyetleri

yapmak; açık kaynak yazılımların ve teknolojilerin kullanımı ve yaygınlaştırılması için çalış-

malar yapmak. 

h) Merkezin kuruluş amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür 

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanlarında eğitim yapan fakülte veya yük-

sekokullarda görev yapan kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile

görevlendirilir. Müdür, görev süresi dolduğu zaman tekrar görevlendirilebileceği gibi görev

süresi dolmadan Rektör tarafından görevden alınabilir.  

(2) Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından, Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üni-

versite öğretim elemanları arasından en fazla iki Müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdür yar-

dımcıları, Merkezin yönetim ve işleyişinde Müdüre yardımcı olur, Müdür tarafından belirlenen

görevleri yürütür ve Müdüre vekâlet eder. 

(3) Müdür ve Müdür yardımcılarının yokluğunda Müdüre ait görevler en kıdemli Yö-

netim Kurulu üyesi tarafından yerine getirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek.

b) Merkezin çalışma, hedef ve planlarını hazırlayarak Yönetim Kurulunun görüşü üze-

rine Rektöre sunmak.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını hazırlayarak, Rektöre sunmak. 

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek.
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d) Personel ihtiyacını, değişikliğini belirlemek ve Rektöre sunmak.

e) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri ile iş birliği yapmak. 

f) Araştırma ve uygulama projelerini yapacak proje elemanlarını, proje yürütücülerini

belirlemek ve görevlendirilmelerini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna sunmak. 

g) Merkezin genel gözetim ve denetim görevini yürütmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, Müdür yardımcıları ve Merkezin çalışma

alanlarıyla ilgili Rektör tarafından görevlendirilecek üç öğretim üyesinden oluşur. Yönetim

Kurulu, Müdürün daveti ile yılda en az bir defa Merkezin faaliyetlerini görüşmek üzere toplanır.

Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların ço-

ğunluğu ile karar alır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma düzenini tespit etmek. 

b) Merkezin kuruluş amacına uygun olan müracaatları inceleyerek uygun görülen des-

tekleme şeklini karara bağlamak. 

c) Merkezce desteklenen araştırma ve uygulamalarla ilgili araştırıcı ve patent haklarına

ilişkin esasları, gelirlerin dağılımı ve kullanım şekillerini ilgili mevzuata göre belirlemek.

ç) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların araştırma ve yayın konularındaki mali destek

isteklerini karara bağlamak. 

d) Müdürün önerisi üzerine, görevlendirmeler ile ilgili önerileri karara bağlayarak Rek-

törün onayına sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tara-

fından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Senato kararları ile

ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE15 – (1) 9/2/1989 tarihli ve 20075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erciyes

Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten

kaldırılmıştır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Gedik Üniversitesinden:
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Gedik 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, 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 çerçevesinde yapılacak mal/hizmet
alımlarında uygulanacak usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

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

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

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

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

gorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, avukatlık, danışmanlık,
tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama, barınma, dağıtım, toplantı, organizasyon,
sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar
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 Gedik 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: Üniversitenin kira sözleşmesinin kiracı tarafını oluşturmasını,
ğ) Kiraya verme: Üniversitenin kira sözleşmesinin kiralayan tarafını oluşturmasını,
h) Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,
ı) Mütevelli Heyet: İstanbul Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyeti,
i) Seyahat alımları: İstanbul Gedik Üniversitesi münhasıran eğitim öğretim faaliyetle-

riyle 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 ön-
görülen mülkiyet dışında kalan ayni hakların tesisini,

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

belgeleri,
m) Tahmini bedel: İhale konusu işlerin önceden tahmin edilen bedelini,
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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 Gedik Üniversitesini,
p) Yapım: Her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, ta-

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

r) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,
ifade eder.
Temel ilkeler
MADDE 4 – (1) Üniversite, bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, re-

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

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

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

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

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

leye katılacak isteklilerden, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin be-
lirlenmesine 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 resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

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

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

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

(3) Komisyonlar üye tam sayısıyla toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Oy-
ların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir. Kararlarda çekimser
kalınamaz. Karşı oy kullanan üye, karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zo-
rundadır. Komisyon başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur.
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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 resmi 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 ilan yapılamaz.
(6) İlan yapıldıktan sonra ihale/ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılamaz. 
(7) İhale/ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanda yer verilemez.
İhale/ön yeterlik dokümanı
MADDE 11 – (1) İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler

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

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

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

olarak kendileri veya başkaları adına, bu Yönetmelik kapsamındaki ihalelere katılamazlar:

Sayfa : 182                             RESMÎ GAZETE                             28 Haziran 2020 – Sayı : 31169



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.

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

(3) 18 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde düzenlenen pazarlık usulü ve 19 uncu
maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde düzenlenen doğrudan temin yoluyla yapılacak mal
ve hizmet alımları ile yapım işleri toplamı, Üniversitenin ilgili yıl bütçe harcaması toplamının
%10’undan fazla olamaz. Söz konusu limit Mütevelli Heyetin, Üniversite lehine sonuç ürete-
ceğini gösterir gerekçeli kararı ile %15’e kadar artırılabilir.
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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 beşyüzotuzsekizbinyüzyetmişdört TL’ye karşılık gelen tu-
tardaki bedeli aşmayacak olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri.

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

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

(3) Birinci fıkranın (a) ve (c) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, ihale dokümanında
belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilen istekliler, öncelikle ihale konusu
işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk teklif-
lerini sunar. İdarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerinde
ihale komisyonu her bir istekli ile görüşerek ilk fiyat tekliflerini alır. Bu görüşmeler sonucunda
ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere isteklilerden ihale kararına esas olacak son yazılı fiyat tek-
lifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.

(4) Birinci fıkranın (ç) bendi uyarınca yapılacak işlerde yetkili mercilerce veya mah-
kemelerce takdir veya tespit edilmiş rayiç bedel mevcutsa bu bedel tahmini bedel olarak kabul
edilir. Aksi halde, 6 ncı ve 7 nci maddelere göre tespit olunacak tahmini bedel üzerinden pa-
zarlık görüşmeleri yürütülür. Yapılan görüşmelerde tahmini bedel gizli tutulur.
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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 her yıl
TÜFE oranına göre güncellenecek ikiyüzaltmışdokuzbinseksenyedi TL’ye karşılık gelen tu-
tardaki 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 dâhil olmak üzere ihaleye katı-

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

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

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

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

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

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

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

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 sonuçlandı-
rılır.

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

(5) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş işgünü içinde ihale kararını onaylar
veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.
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(6) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sa-
yılır.

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

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

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

Kesin teminat
MADDE 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 işgünü içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla taahhüdünden
vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı bel-
gelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. Bu zarar sebep olanlara tazmin ettirilir.

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

işlemleri, ihale yetkilisince kurulacak muayene ve kabul komisyonu tarafından yapılır. Muayene
ve kabul komisyonu ihale konusu mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihale dokümanında
belirtilen niteliklere uygun olup olmadığını inceler.

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

Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Benzeri İşlemler

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

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

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

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

(4) İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en
geç üç işgünü içinde, ihale üzerinde bırakılan 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.

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

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

Kesin teminat
MADDE 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 işgünü içinde en uygun ikinci bedel teklifinin sa-
hibi istekliye kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu tebliğ edilir. En
uygun ikinci bedel teklifi sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda bu teklif sahibinin
de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

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

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

olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif vermek.
d) 12 nci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.
(2) Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar, ihale dışı 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,
sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale/ön yeterlik dokümanında
aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir. İhale/ön
yeterlik 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 araştır-

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

Çelişki halinde uygulanacak mevzuat
MADDE 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) 8/3/2013 tarihli ve 28581 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gedik

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 Gedik Üniversitesi Mütevelli

Heyeti yürütür.
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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşadan:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI
TIP UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Geleneksel

ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yö-
netim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Geleneksel ve Ta-

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

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine ve 27/10/2014 tarihli ve 29158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Geleneksel ve
Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama

ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörünü,
ç) Üniversite: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşayı,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) İnsan sağlığına yönelik modern tıp uygulamalarına yardımcı nitelikte geleneksel,

destekleyici, bütünleyici ve tamamlayıcı özellik taşıyan çeşitli sağlık uygulama yöntemlerinin
teşhis, tedavi ve korunma amaçlı kullanımlarını, etkilerini ve etki mekanizmalarını çok boyutlu
inceleyerek bu konuda bilimsel araştırma ve uygulamalar yapmak.

b) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında teknik, teknolojik, ekonomik ve hukuki ko-
nular gibi konunun diğer boyutlarıyla ilgili olarak ilgili bilim dalları ile ortak çalışmalar yü-
rütmek.

c) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp konusunda bilimsel temele dayalı standartların ve
ülke politikalarının belirlenmesine yardımcı olmak.

ç) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını analitik olarak değerlendirmek ve bu
konuda araştırmacı ve uygulamacı yetiştirilmesini desteklemek.
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d) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının ilgili mevzuat hükümlerine göre yet-
kilendirilmiş hekimler tarafından uygulanması için eğitimler düzenlemek, eğitimler sonunda
sertifika vermek.

e) Tıp, diş hekimliği, hemşirelik ve eczacılık alanlarında eğitim gören öğrencilere eği-
timleri sırasında bu uygulamaları tanıtmak ve bu yöntemlerin uygulanması için eğitimler dü-
zenlemek.

f) Toplumda geleneksel ve tamamlayıcı tıp konusunda bilinçlenmeyi arttırarak bilimsel
bir zeminde tartışma ve bilgilenme atmosferi yaratmak ve bu sayede tamamlayıcı tıp konusunda
ehliyetsiz ve yetkisiz kişilerce yapılan yanlış bilgilendirme ve uygulamaların zararlı etkilerini
azaltmak.

g) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının ilgili mevzuat hükümlerine göre sağ-
lık ile ilgili birimlerde gerçekleştirilmesini sağlayarak hasta bakım hizmetlerine katkıda bu-
lunmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp konularında faaliyet gösteren ulusal veya uluslararası

uygulama ve araştırma merkezleri, laboratuvarlar, kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde
uygulama, eğitim ve araştırmalar yapmak.

b) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp konularında ulusal ve uluslararası düzeylerde bilimsel
araştırma projeleri hazırlamak, bu projeleri gerçekleştirmek üzere çalışma grupları oluşturmak,
bu konularda bilimsel çalışma ve araştırma projeleri yapan araştırmacılara destek olmak.

c) Merkezin amacı doğrultusunda ulusal ve uluslararası kongre, konferans, fuar, sem-
pozyum, seminer, panel, kurs ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek veya bunları destek-
lemek.

ç) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanlarında araştırmacı yetiştirilmesini desteklemek.
d) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları hakkında toplumsal bilinci artırmaya

yönelik kamuoyunun dikkatini çekebilecek tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları yapmak.
e) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları kapsamında kullanılabilecek ürün ve

cihaz geliştirme çalışmaları yapmak veya yapılan çalışmalara destek veya ortak olmak, bu hu-
susta diğer araştırma merkezi ve laboratuvarlarla işbirliği içinde araştırmalar yapmak, ulusal
ve uluslararası düzeyde özel veya tüzel kişiler ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

f) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanlarındaki her türlü yazılı, basılı, elektronik ve di-
jital, görsel ve işitsel eserleri rapor, bülten, kitap, dergi, broşür, makale, tebliğ, film, resim,
slayt, multimedya ürünü ve benzeri şekillerde süreli veya süresiz olarak yayınlamak.

g) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanındaki yöntemlerin kullanımı ve bu yöntemlerle
ilgili bilimsel çalışmalar için gereken teçhizat ve malzemelerin teminine çalışmak, desteklemek
ve destek almak, bunları Merkezde toplayarak diğer araştırmacıların da hizmetine sunmak.

ğ) Merkezin faaliyet alanları konusunda yapılacak yasal düzenlemelerle ilgili görüş
oluşturmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
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Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitenin Tıp Fakültesi

öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür ye-

niden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu üyeleri

arasından en çok iki kişiyi Müdür yardımcısı olarak görevlendirir.

(3) Müdür yardımcıları, Müdür tarafından verilen görevleri yapar ve Müdürün bulun-

madığı zamanlarda ona vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının

da görevi sona erer. 

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı birinci derecede

sorumludur. Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve gündemini belirlemek, Yönetim Kuruluna

başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.

ç) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-

lemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

e) Merkezin ve Merkeze bağlı birimlerin, çalışma ve proje gruplarının çalışmalarını

düzenlemek.

f) Merkeze bağlı birim, çalışma ve proje gruplarının yöneticilerini belirlemek için Yö-

netim Kuruluna öneride bulunmak, birim ve grup çalışmalarında işbirliği ve koordinasyonu

sağlamak.

g) Merkezin bütçe teklifini hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayını takiben Rektörün

onayına sunmak; onaylanan bütçeyi ve çalışma programlarını uygulamak.

ğ) Üniversitenin Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile işbirliği halinde

eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri program ve

projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak, uygula-

nan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

h) Personel alımı ve görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

ı) Merkeze bağlı olmak ve Rektör olurunu almak koşuluyla farklı yerlerde Geleneksel

ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma birimleri açmak ve işleyiş çalışmalarını yürüt-

mek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniver-

site öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendi-

rilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.  

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görevi sona eren üyeler aynı usul-

le yeniden görevlendirilebilir.  Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan

süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.
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(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ve çağrısı üzerine en az üç ayda bir 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.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin etkili ve verimli bir şekilde çalışması için gerekli kararları almak.

b) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek.

c) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu değerlendirmek.

ç) Merkezin amaçlarına yönelik eğitim, araştırma ve danışmanlık ile ilgili plan ve prog-

ramları hazırlamak.

d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek.

e) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların temel ilke, esas ve usullerini belirlemek.

f) Merkezce desteklenen uygulama, araştırma ve çalışmalarda ilgili araştırıcı, telif ve

patent gibi haklara ait usul ve esasları, gelirlerin dağılım ve kullanım şekillerini, ürün ve hiz-

metlerin ücretlerini ilgili mevzuata göre belirlemek.

g) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tara-

fından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Mekân, ekipman, demirbaş ve diğer ihtiyaçlar 

MADDE 13 – (1) Merkezin hizmetlerini yerine getirebilmesi için gerekli mekân, araç

ve gereç ihtiyacı ilgili mevzuat hükümlerine göre Rektör tarafından karşılanır.

(2) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü malzeme,

alet, donanım, demirbaş ve araçlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, gerektiği durumlarda

bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Üniversite yönetim

kurulu kararları ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rek-

törü yürütür.
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Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ BİYOİSTATİSTİK VE BİYOİNFORMATİK 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Biyoistatistik

ve Biyoinformatik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim
organlarını ve yönetim organlarının çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Biyoistatistik ve Biyo-

informatik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-
larına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Biyoistatistik ve Biyoinformatik Uygulama

ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkez Müdürünü,
ç) Müdür Yardımcısı: Merkez Müdür Yardımcısını,
d) Rektör: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Sağlık Bilimleri Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Biyoistatistik ve biyoinformatik alanında güncel konulardaki araştırmalara ev sahip-

liği yapmak. 
b) Farklı disiplin ve anabilim dallarında görev yapan akademisyenlerle ortak projeler

geliştirmek. 
c) Üniversitenin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde bulunan teşhis ve tedavi

yöntemlerinin gelişimine katkı sağlamak.
ç) Üniversite bünyesinde bulunan uygulama ve araştırma merkezleri ile iş birliği yap-

mak ve ortak projeler gerçekleştirmek.
d) Üniversite bünyesinde bulunan sağlık uygulama ve araştırma merkezleri bilişim sis-

temlerinin gelişmesine katkı sağlamak. 
e) Biyoistatistik ve biyoinformatik alanlarında konferans, sempozyum, kurs, eğitim ve

çalıştaylar düzenleyerek ilgili alanda akademisyenleri ve uzmanları bir araya getirmek.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Biyoistatistik ve biyoinformatik alanında çalışmalar yapan kurum, kuruluş, sivil top-

lum kuruluşları ve birlikler ile koordineli araştırma projeleri tasarlamak, geliştirmek ve uygu-
lamak.

b) Faaliyet amaçlarına uygun bilimsel yayınlar üretmek, yayımlamak. 
c) Yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel çalışma ve araştırma projelerini desteklemek, ulusal

ve uluslararası kongre, konferans, fuar, sempozyum, seminer, panel, kurs ve benzeri bilimsel
etkinlikler düzenlemek veya bunları desteklemek.

ç) Biyoinformatik alanında araştırmacı yetiştirilmesini desteklemek. 
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d) Biyoistatistik ve biyoinformatik alanında eğitim gören öğrencilere, karşılıklı olarak
staj ve hizmet içi eğitim imkânı sağlamak.

e) Biyoinformatik alanında yeni yazılımlar yapmak ya da mevcut programlara destek
veya ortak olmak; bu hususta özel, tüzel ya da kamu kuruluşlarıyla iş birliği yapmak.

f) Biyoistatistik alanında bülten, kitap, dergi, broşür, makale, tebliğ, film, resim, slayt,
multimedya ürünü vb. yayınlar oluşturmak ve bu yayınları her türlü görsel ve işitsel araçlarla
süreli veya süresiz olarak yayınlamak. 

g) Biyolojik ve tıbbi problemlerin çözümünde bilişim teknolojilerinin kullanılmasını
teşvik edecek programlar düzenlemek. 

ğ) Merkezin amaçları ile ilgili Yönetim Kurulunca kabul edilen diğer faaliyetlerde bu-
lunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin en üst yöneticisidir ve Rektör tarafından Üniversi-

tenin öğretim üyeleri arasından, üç yıllık süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür
aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı
birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün önerisi ile görevinde yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim
elemanları arasından en çok iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından Müdür yardımcısı olarak gö-
revlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle Müdür yardımcılarını değiştirebilir. Müdür görevi
başında olmadığı zaman, Müdür yardımcılarından biri kendisine vekâlet eder.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların ve bilimsel faaliyetlerin düzenli bir

şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konu-
larda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. 

b) Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık eder.
c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapar.
ç) Her öğretim yılı sonunda veya Rektörlük tarafından istenildiğinde Merkezin genel

durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rek-
töre sunar.

(2) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bıra-
kır. Müdür ve Müdür yardımcısı aynı anda bulunmadığı zaman en kıdemli Yönetim Kurulu
üyesi yerine vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer. 

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdürün belirleyeceği

Müdür yardımcısı (veya Müdür yardımcıları) ile Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim ele-
manları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen beş üyeden oluşur. Süresi biten
üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan
süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu akademik bir organ olup; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araş-
tırma, danışmanlık ve yayın faaliyetleri ile ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu her ay
belirlenen bir günde Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulunun kararları oy çokluğu
ile alınır. Bütün kararlar protokol defterine kaydedilir ve üyeler tarafından imzalanır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki

görevleri yapar:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.
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b) Merkezin yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre
sunmak.

c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-
rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve
bunların görevlerini düzenlemek.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-
ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara
bağlamak.

Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Ku-

rulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmede bulunmak ve görüş ve öneri bildirmek
üzere oluşturulan kuruldur.

(2) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyim sahibi Üniversitenin ve
ona bağlı SUAM veya diğer üniversitelerin (devlet/özel/vakıf) öğretim elemanları ile ilgili ka-
mu kurum ve kuruluşlarındaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine
Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en az 3, en fazla 7 üyeden oluşur. Boşalan üye-
liklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı yöntemle yeni üye görevlendirilir. Süresi bi-
ten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu her 6 ayda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü
takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulunun üye sayısının
yarıdan bir fazlası talep ettiği takdirde Müdür, Danışma Kurulunu en geç bir ay içinde olağan-
üstü toplantıya çağırır. Danışma Kurulu tutanaklarının birer nüshası Rektörlüğe ve ilgili aka-
demik birimlere gönderilir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Uzun, orta, kısa vadeli bilimsel ve idari planları değerlendirerek, Yönetim Kuruluna

önerilerde bulunmak.
b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.
c) Merkezin uluslararası alanda yapacağı bilimsel proje ve çalışmaları planlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Merkeze bağlı birimlerin çalışma ve proje grupları
MADDE 14 – (1) Merkezin amaçları doğrultusunda, faaliyet alanlarıyla ilgili çeşitli

birimler, çalışma ve proje grupları oluşturulabilir.
(2) Birimler, Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayıyla kurulur. Birim yöneticisi

ve çalışacak elemanlar, Müdürün teklifi ve Rektörün onayıyla ve en fazla üç yıllık süre için
görevlendirilir. Görev süresi bitenler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Birimlerin kuruluş ve çalışma ilkeleri ile ilgili usul ve esaslar, Yönetim Kurulunca
belirlenir.

(4) Çalışma ve proje grupları, Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayıyla kurulur.
Çalışma ve proje grubu yöneticisi ve çalışanları, Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun ona-
yıyla ve belirli bir süre için görevlendirilir. Süresi bitenler aynı usulle yeniden görevlendirile-
bilir.

(5) Çalışma ve proje gruplarının kuruluş/çalışma usul ve esasları, Yönetim Kurulunca
belirlenir.

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

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Yüksek İhtisas Üniversitesinden:
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ YAŞLILIK ÇALIŞMALARI UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi Yaşlılık Çalış-

maları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu or-
ganların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yüksek İhtisas Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların gö-
revlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 
b) Merkez: Yüksek İhtisas Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Müdür Yardımcıları: Merkezin Müdür Yardımcılarını, 
d) Rektör: Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Yüksek İhtisas Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; insan ömrünün uzaması ile yaşlanan toplumumuzda

yaşam kalitesini artırmaya yönelik olarak yaşlıların çok yönlü sorunlarını ele almak, toplumda
farkındalık oluşturmak ve çözüm üretimine katkıda bulunmak, araştırmalar yapmak ve eğitim
etkinliklerini gerçekleştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversite bünyesindeki geriatri alanı ile ilgili tüm birimlerle işbirliği yaparak yaş-

lanma süreci ile ilgili konularda çok yönlü bilimsel araştırmaları, uygulamaları ve eğitim faa-
liyetlerini koordine etmek ve yürütmek.

b) Yaşlılık döneminin ve beraberinde getireceği sorunların çözümüne yönelik bilimsel
araştırmaları desteklemek ve uygulama alanları oluşturmak.

c) Yaşlılık sürecinde görülme sıklığı artan hastalıklar konusunda epidemiyolojik araş-
tırmaları planlamak ve yürütmek.

ç) Yaşlılarda sık görülen hastalıklarda erken tanı yöntemlerinin geliştirilmesine, güncel
takip, tedavi ve bakım planlarının yapılması ve uygulanmasına yönelik çalışmalar yapmak. 
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d) İlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda, yaşlıların yaşam kalitesinin korunmasına
ve geliştirilmesine katkı sunan geriatrik rehabilitasyon merkezini kurmak ve yürütülen çalış-
maları planlamak.

e) Sağlıklı yaşlanma ve yaşlanmayı geciktirme kapsamında toplumun her kesimine yö-
nelik eğitim faaliyetleri düzenlemek.

f) Yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla, vakıf ve derneklerle işbirliği içinde amaç
ve etkinliklerine uygun proje, araştırma ve incelemeler yapmak.

g) Toplumun yaşlı bireylerine yönelik olarak sağlık ve sosyal alanlarda, devlet politi-
kalarının geliştirilmesine katkı sağlamak.

ğ) Merkezin faaliyet alanını ilgilendiren konularda ulusal ve uluslararası bilimsel top-
lantı, seminer, sempozyum, konferans, kongre ve kurslar düzenleyerek bilgi ve düşünce pay-
laşımını gerçekleştirmek, elde edilen sonuçları kamuoyuna duyurmak.      

h) Üniversite toplum bütünleşmesinin bir boyutu olarak yaşlılara eğitim ve danışmanlık
hizmeti vermek.

ı) Yaşlılık döneminin önemini vurgulayan yazılı, sözel ve görsel yayınlar yapmak su-
retiyle geniş kitlelere ulaşmak, yazılı ve görsel basında konuya ilişkin farkındalığın oluşması
yönünde çalışmalar 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 
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri

arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden
aynı yöntemle görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların dü-
zenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve
sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Müdür, bu Yönetmelikte
belirtilen görevlerini yerine getirebilmek için Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğ-
retim üyeleri arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak üç yıl süre ile görevlendi-
rilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür gerektiğinde Rektörün onayı ile yardımcılarını
değiştirebilir. Müdür yardımcıları, Müdür tarafından verilen görevleri yapar. Kesintisiz altı ay-
dan fazla olmamak üzere Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdürün belirlediği bir müdür
yardımcısı kendisine vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da
görevi sona erer. 

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak.
ç) Yönetim Kurulunun toplantı gündemini belirlemek ve Kurulu toplantıya çağırmak.
d) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yü-

rütmek, denetlemek.
e) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.
f) Merkezin ihtiyaç duyduğu maddi imkânları sağlama konusunda ilgili kişi, kurum ve

kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

28 Haziran 2020 – Sayı : 31169                             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 201



g) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi Rektöre sunmak.
ğ) Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve Rektörlükçe talep edildiğinde Merkezin çalış-

malarıyla ilgili yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan
sonra Rektörlüğe sunmak.

h) Merkezin diğer idari işlerini yürütmek.
Yönetim Kurulu 
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Merkezin faaliyet

alanlarında çalışma yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve
Rektör tarafından görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam en fazla altı üyeden oluşur. Yö-
netim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görevi sona eren üyeler yeniden görevlendi-
rilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye gö-
revlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında olağan olarak en az iki ayda bir defa
toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir. Yönetim Ku-
rulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu
ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde
çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların etik ve bilimsel kurallara, ilgili

mevzuata uygun olarak daha iyi ve verimli şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri ve karar-
ları almak.

b) Merkezin faaliyetlerini yürütmek için gerek görüldüğünde çalışma gruplarını oluş-
turmak, görevlerini düzenlemek.

c) Merkez elemanlarının geriatri alanındaki araştırma, eğitim, uygulama, danışmanlık
ve yayın konularındaki proje ve benzeri taleplerini değerlendirmek ve önerilerde bulunmak.

ç)  Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporunu görüşmek.
d) Rektöre sunulmak üzere Merkezin bütçesini hazırlamak ve karara bağlamak.
e) Müdürün Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği diğer konuları görüşüp karara bağ-

lamak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Merkezin faa-

liyet alanları ile ilgili deneyimi bulunan Üniversite içi veya dışı uzman kişiler arasından Rektör
tarafından üç yıl için görevlendirilen en fazla dokuz kişiden oluşur. Danışma Kurulu, her yıl
olağan olarak en az bir kere Müdürün daveti üzerine toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti
üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir. Toplantılar, davete katılmış üyelerle salt çoğunluk
aranmadan yapılır. Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda görüş ve
önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen
personel tarafından karşılanır.

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Karaman 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4563 

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

 
 4536 
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Ankara Batı 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4525 

—— • —— 
Büyükçekmece 12. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4526 
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 4520/1-1 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ÇAMUR HAVUZUNUN TEMİZLENMESİ, ÇIKAN TOPRAK ÇAMURUN NAKLİYESİ 
VE SEDDELERİN GÜÇLENDİRİLMESİ HİZMET İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız Çamur Havuzlarının Temizliği, Çıkan Toprak Çamur Malzemenin Nakliyesi 

ve Çamur Havuzları Seddelerinin Güçlendirilmesi işleri ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına 
göre açık ihale usulü ile fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye 
açık eksiltme ve/veya pazarlık ile devam edilecektir. 

İhale kayıt no  : 2020/323391 
1-İdarenin 
a) Adresi : Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Sivrihisar cad. 

No:195 Eskişehir 
b) Telefon ve faks numarası : 0222-230 27 39 (10 hat) Faks: 0 222-230 27 38 
2-İhale konusu hizmetin   
a) Niteliği, Türü ve Miktarı :4 adet Çamur havuzunun temizlenmesi, Çıkan toprak 

Çamurun nakliyesi ve Seddelerin güçlendirilmesi hizmet 
İşi.  

b)Yapılacağı yer :Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası Sahası  
3-İhalenin  
a) Yapılacağı yer :Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası -Toplantı Salonu  
b) Tarihi ve saati :08.07.2020 Çarşamba günü, Saat:14:00 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
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4.1.-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 

4.1.1-Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2-Tüzel kişi olması halinde, İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3-Şekil ve İçeriği İdari şartnamede belirtilen geçici teminat, 

4.1.4-İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 

4.1.5-İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.6-Gerçek veya Tüzel Kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri 
sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname, 

4.2-Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler; 

4.2.1-İş deneyim belgeleri; 
 İsteklinin ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde bir bedel içeren Kamu veya 

Özel sektörde bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu işe ait gerçekleştirdiği benzer 

işlerdeki deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere tek 

sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi  
4.3-Bu ihalede benzer iş olarak; İhale Konusu iş veya İş Makineleri (Kepçe, Loder ve 

Dozer) ile yapılan hafriyat işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 

5-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhalede yerli istekliler lehine fiyat 

avantajı uygulanmayacaktır. 
6-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

7-İhale dokümanı Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve 

118,00 TL. Bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanı satın almaları zorunludur. 
8-Teklifler 08.07.2020 Çarşamba günü, saat 14:00’e kadar Kazım TAŞKENT-Eskişehir 

Şeker Fabrikası haberleşme servisine verilebileceği gibi, iadeli ve taahhütlü olarak posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9-İstekliler tekliflerini, götürü bedel teklif üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu ihale 
üzerine yapılan istekliyle götürü bedel sözleşme düzenlenecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim 
günü olmalıdır. 

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13-İhale konusu hizmet alımı ( Ceza ve Yasaklama Hükümleri hariç ) 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanunun ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 
 4531/1-1 
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E.H. YÜKLEYİCİ YEDEKLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 
İşin Adı :E.H. Yükleyici yedekleri temini 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği hükümleri çerçevesinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  
İhale kayıt numarası  : 2020/322996 
Dosya no  : 2024067 
1-İDARENİN :  
a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak 

No:2 67090-ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks numarası  : Tel : 0.372 252 40 00 ( 70 Hat) 

Faks : 0.372 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi  :  
2- İHALE KONUSU MALIN :  
a) Niteliği, türü ve miktarı  : E.H. Yükleyici yedekleri temini: 9 kalem  
b) Teslim yeri  : TTK Makina ve İkmal Dairesi Başkanliği Muayene ve 

Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Ambarı / 
Zonguldak  

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip 90 takvim günüdür. 
3) İHALENİN :  
a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 
No:125 - ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 16.07.2020 Perşembe günü saat : 15:00 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 
4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 
a)-Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b)- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

d)- Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
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e)- Şartnamede belirtilen geçici teminat, 
f)- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
g)- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 
h)- İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif eş çalışan malzemeler için toplamda en düşük, 

diğer malzemelerde en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah.Bülent Ecevit Cad.No:125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 
görülebilir ve şartnameler 30,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8. Teklifler en geç 16.07.2020 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 
sorumlu değildir.  

9. İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10. İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 
geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  
13. Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 
13.1.1-İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

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

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 
 4528/1-1 
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TRAKSİYONER AlSz AKÜMÜLATÖR BATARYALARI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 
İşin Adı :6, 9 ve 17 TONLUK EİMCO TRAKSİYONER AlSz AKÜMÜLATÖR 

BATARYALARI alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz 
yönetmeliği hükümleri çerçevesinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

 
İhale kayıt numarası  : 2020 / 320503 
Dosya no  : 2022065 
1-İDARENİN :  
a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak 

No:2 67090-ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks numarası  : Tel : 0.372 252 40 00 ( 70 Hat) 

Faks : 0.372 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi  :  
2- İHALE KONUSU MALIN :  
a) Niteliği, türü ve miktarı  : Traksiyoner AlSz Akümülatör Bataryaları : 3 kalem 
b) Teslim yeri  : 6 tonluk akü bataryaları Amasra Taşkömürü İşletme 

Müessesesi İş Sahası Amasra/ BARTIN  
9 ve 17 tonluk akü bataryaları Karadon Taşkömürü 
İşletme Müessesesi İş Sahası ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip 150 iş günüdür.  
3) İHALENİN   
a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 
No:125  ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 20/07/2020 Pazartesi günü saat : 15:00 
 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 
4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 
a)-Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b)-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası  

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde,mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,tüzel 
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

d)- Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e)- Şartnamede belirtilen geçici teminat, 
f)- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
g)- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

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

ayrı  ayrı  verilmesi zorunludur. 
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4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 
gereken kriterler; 

4.2.1.Akümülatör bataryaları için ATEX teçhizat direktifine göre Avrupa Konseyince 
onaylanmış bir kalite kontrol kuruluşu tarafından tanzim edilmiş, Grup 1 (Metan) içeren  
ortamlara uygunluk sertifikası teslimatla birlikte sunulacaktır. Bataryalar, ATEX Grup 1 (Metan) 
içeren ortamlara uygun sertifikalı hücrelerden oluşacaktır. Sertifikalar; hücreler için ATEX 
teçhizat direktifi Ek-3 AB (94/9/AT için, AT) Tip İncelemesi Modülüne göre, bu hücreler 
kullanılarak imal edilecek bataryalar için ise ATEX teçhizat direktifi Ek-9 Modül G: Birim 
doğrulamasını esas alan uygunluk kapsamında teslim edilen her üniteyi (seri no. ile) içerecek 
şekilde olacaktır. Hücrelere ilişkin ATEX sertifikası İdari Şartname 7.3 maddesine uygun olarak, 
bataryaların ise Birim Doğrulama Modülüne göre düzenlenecek sertifikalarının asılları teslimatla 
sunulacaktır. Birim Doğrulama Modülündeki ekipman tanımında (Madde 4), üretici kodlaması 
yanında Teknik Şartnamede tanımlanan Akümülatör bataryaları  tiplerine göre “(6  tonluk 
EIMCO lokomotifler için)’’  “(9 tonluk EIMCO lokomotifler için)’’ ile ‘’(17 tonluk EIMCO 
lokomotifler için)” ifadesi de yer almalıdır. ATEX sertifikalarının halen geçerli olduğunun, 
sertifika kuruluşunun resmi web adreslerinden doğrulatılabilmesi halinde, sorgulama linkini 
içeren ekran çıktısı eklenecektir. Kurumumuzca yapılacak sorgu ile doğrulanması halinde bu 
ekran çıktısı, Atex sertifikasının geçerliliğini gösteren ek belge olarak sayılacaktır. 

4.2.2.Fiyat avantajından yararlanmak isteyen yerli malı teklif eden yerli istekliler, TOBB 
ya da TESK’e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı belgesini teklif dosyasında sunacaklardır. 

4.2.3.Ürünlere ilişkin tanıtıcı kataloglar teklifle birlikte verilecektir.  
4.2.4.Teknik Şartname cevapları teklifle birlikte verilecektir. 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Yerli 

malı teklif eden yerli istekliye ihalenin herbir kaleminde  % 10 (yüzde on) oranında fiyat avantajı 
uygulanacaktır. 

6.  İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  
7. İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah.Bülent Ecevit Cad.No:125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 
görülebilir ve şartnameler  150.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8. Teklifler en geç 20/07/2020 Pazartesi günü saat 15.00’e kadar Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 
sorumlu değildir.   

9. İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10. İstekliler teklif edilen bedelin  %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  
13. Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

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

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 4529/1-1 
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HASIR KAMA ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı :Hasır kama alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan 

Kurumumuz yönetmeliği hükümleri çerçevesinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

İhale kayıt numarası  : 2020/322661 

Dosya no  : 2024066 

1-İDARENİN :  

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak 

No:2 

 67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası  : Tel : 0.372 252 40 00 ( 70 Hat) 

Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  :  

2- İHALE KONUSU MALIN :  

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Hasır kama:40.000 adet 

b) Teslim yeri  : Armutçuk, Kozlu ve Karadon Taşkömürü İşletme 

Müesseseleri Ambarlarıdır. 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip 60 takvim günüdür. 

3) İHALENİN :  

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 

No:125 - ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 13.07.2020 Pazartesi günü saat : 15:00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

d)- Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e)- Şartnamede belirtilen geçici teminat, 
f)- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
g)- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 
h)- İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah.Bülent Ecevit Cad.No:125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 
görülebilir ve şartnameler 150,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8. Teklifler en geç 13.07.2020 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 
sorumlu değildir.  

9. İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10. İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 
geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  
13. Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 
13.1.1-İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

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

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 4530/1-1 
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MUHTELİF DİKİŞSİZ ÇELİK ÇEKME VE DİKİŞLİ 
BORU ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası Müdürlüğünden: 
İhale kayıt numarası : 2020/321142 
1-İdarenin   
a) Adı  : T.Ş.F.A.Ş.Ankara Makina Fabrikası 
b) Adresi  : Ayaş Yolu 18.Km.Etimesgut/ANKARA 
c) Telefon ve Faks numarası : 0 312 293 44 00 Faks: 0 312 243 14 47 
2-İhale konusu malların  
a) Niteliği, türü ve miktarı  : Muhtelif Dikişsiz Çelik Çekme ve Dikişli Boru Alımı  

 
1 Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø273,1X12,5X6000mm TS EN 10216-2 16Mo3 132 Mt 
2 Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø139,7x4x6000mm TS EN 10216-2 P235 GH TC2 78 Mt 
3 Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø323,9X12,5X6000mm TS EN 10216-2 16Mo3 36 Mt 
4 Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø76,1X6,3X6000mm TS EN 10216-2 16Mo3 42 Mt 
5 Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø60,3X5X6000mm TS EN 10216-2 P235 GH TC2 72 Mt 
6 Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø114,3X3,6x6000mm TS EN 10216-2 P235 GH TC2 60 Mt 
7 Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø33,7X2,6X7000mm TS EN 10216-2 P235 GH TC2 6 Mt 
8 Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø219,1X10X6000mm TS EN 10216-2 P235 GH TC2 78 Mt 
9 Dikişli Boru Ø406,4X6x6000mm TS EN 10217-1 St.37.2 24 Mt 

 
b) Teslim Yeri  : Ankara Makina Fabrikası Malzeme Ambarı  
c) Teslim Tarihi  : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, en geç 90 (Doksan) takvim 

günü içerisinde teslim edilecektir. 
3-İhalenin 
a) Yapılacağı yer : T.Ş. F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası – Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati   : 14.07.2020 Salı günü saat 14:00 
4-İhale dokümanı Ankara Makina Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 

18.km.Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve 150,00 TL. (Y.Yüzellitürklirası) bedel 
karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunludur. 

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

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

7-İhalede gerektiğinde açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden ihale gün ve 
saatinde isteklinin ya da temsile yetkili olan kişinin fabrikamızda hazır bulunması gerekmektedir. 
İstekli veya vekilinin Komisyonda hazır bulunmaması halinde mektup ile gönderilen teklifi son 
ve kesin pey olarak kabul edilecektir 

8-Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 
Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 
Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.  

 4547/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 
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İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



28 Haziran 2020 – Sayı : 31169 RESMÎ GAZETE Sayfa : 221 

 

 
 4607/1-1 
  



Sayfa : 222 RESMÎ GAZETE 28 Haziran 2020 – Sayı : 31169 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 4558/1-1 
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Citibank A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Bölge Ofisi Vasıtasıyla Dünya Sağlık Örgütü Arasında İnsani ve

Sağlık Acil Durumlarına Hazırlıklılık DSÖ Coğrafi Ayrık Ofisinin İstanbul Türkiye’de Kurulmasına İlişkin
Ev Sahibi Ülke Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2664)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sürücü Belgelerinin
Karşılıklı Tanınması ve Tebdiline İlişkin Anlaşma ve Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların
Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2665)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askerî Eğitim ve
Öğretim İş Birliği Anlaşmasına Dair 1 Numaralı Değişiklik Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar
(Karar Sayısı: 2666)

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Kombine Yük
Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2667)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Denizli İli, Buldan İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Yayla Gölü Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün

Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2668)

–– Muğla İli, Menteşe İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Özlüce Saçlıktepe Doğal Sit Alanının Koruma
Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve
İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2669)

–– Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Şehitfevzi Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan
Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2670)

–– Işıklar Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla, Kütahya İlinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2671)

–– Hemşin I Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Rize İli, Hemşin İlçesi, Ortaköy
Mahallesinde Yer Alan Taşınmazın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2672)

–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke,
Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve
99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2673)

–– Eskişehir İlinde Tesis Edilen Doğal Gaz Dağıtım Sistemi Kapsamında İhtiyaç Duyulan ve Tepebaşı İlçesi,
Keskin Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Taşınmazın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından
Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2674)

–– Kütahya İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Uluköy Beşdeğirmen Köyler Grubu Ahmetoluğu
Branşmanı Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim
Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2675)

–– Kütahya İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Uluköy Beşdeğirmen Köyler Grubu Benzinlik
Branşmanı Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim
Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2676)

–– 154 kV Ortaköy TM-Kütüklü Geçici TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye
Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar
Sayısı: 2677)

–– Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Statüsü (Karar Sayısı: 2678)
–– Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından

Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin
Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2679)

–– Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla
Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması
Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (I) Sayılı Listede
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2680)

–– Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
(Karar Sayısı: 2681)

–– İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2682)
–– Bazı İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlar Hakkındaki 17/4/2020 Tarihli ve 2424 Sayılı Cumhurbaşkanı

Kararı ile 20/4/2020 Tarihli ve 2430 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararın
Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2683)

YÖNETMELİKLER
–– Bursa Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
–– Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Gedik Üniversitesi İhale Yönetmeliği
–– İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Sağlık Bilimleri Üniversitesi Biyoistatistik ve Biyoinformatik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Yüksek İhtisas Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

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


