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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Afyon Kocatepe Üniversitesinden:
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı Ensti-

tülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, uygulama faaliyetlerine ve sı-
navlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Afyon Kocatepe Üniversitesinde yürütülen lisansüstü

eğitim–öğretim, sınav, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine 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 ve Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan Li-
sansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
b) Anabilim/anasanat dalı akademik kurulu: Bir anabilim/anasanat dalında lisansüstü

düzeyde ders veren ve/veya tez/sanat eseri/sanatta yeterlik eseri çalışması yöneten, Üniversi-
tedeki tam zamanlı öğretim üyelerinden oluşan kurulu,

c) Anabilim/anasanat dalı başkanı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Lisansüstü Eğitim–Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci
maddesinde tanımlanan anabilim/anasanat dalı başkanını,
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ç) Anabilim/anasanat dalı kurulu: EABD/EASD başkanı başkanlığında, anabilim/ana-
sanat dalı akademik kurul üyesi olma koşuluyla, varsa yardımcıları ve EABD/EASD’yi oluş-
turan bilim veya sanat dalları başkanlarından oluşan kurulu,

d) Asenkron: Eş zamanlı olmayan, farklı yer ve zamanlarda gerçekleştirilen eğitim-öğ-
retim faaliyetlerini,

e) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Bir dersten başarılı olunabilmesi için öğ-
rencinin yapması gereken; teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler
ve benzeri çalışmaların tümünü ifade eden değeri,

f) Bilimsel değerlendirme: Mülakat, yazılı ve/veya yetenek sınavını,
g) Bütünleşik doktora programı: Lisans derecesine dayanan ve yüksek lisans ile doktora

programının birleştirilerek yürütüldüğü doktora programını,
ğ) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez/sanat eseri/sanatta yeterlik eseri

çalışması dönemlerinde rehberlik yapmak üzere EABD/EASD başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulu (EYK) tarafından atanan öğretim üyesini,

h) Enstitü: Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı Enstitüleri,
ı) Enstitü anabilim/anasanat dalı (EABD/EASD): Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitü-

lerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde Enstitü için tanımlanan ve Ensti-
tüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

i) Enstitü Kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür yardımcıları
ve Enstitüyü oluşturan Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan ve Enstitü öğrenci
temsilcisi, fakülte dekanları ile yüksekokul müdürlerinin oy hakkı olmaksızın katılabileceği
kurulu,

j) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür
yardımcıları ve müdürün önereceği altı aday arasından Enstitü kurulunca üç yıl için seçilen üç
öğretim üyesinden oluşan kurulu,

k) EABD/EASD Başkanı: Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Bölüm Başkanını,
l) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,
m) GMAT: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca ALES’e eşdeğer sayılan ve uluslar-

arası düzeyde kabul gören Graduate Management Admission testini,
n) GRE: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca ALES’e eşdeğer sayılan ve uluslararası

düzeyde kabul gören Graduate Record Examination sınavını,
o) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
ö) Kredi: Enstitü kurulu kararı ve Senatonun onayıyla başka bir şekilde belirlenmediği

takdirde, bir lisansüstü dersinin yarıyıl kredi değerini (bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık
teorik ders saati ile uygulama, alan ya da atölye çalışması veya laboratuvar/klinik çalışması
saatinin yarısının toplanması sonucu bulunan değer),

p) Müdür: İlgili Enstitünün müdürünü,
r) Öğrenci: Lisansüstü öğrenim için enstitüye kayıtlı öğrenciyi,
s) Ön kayıt sistemi (ÖKS): Lisansüstü programlara kontenjan dâhilinde yerleştirilecek

öğrencilerin müracaatlarının takibi ve değerlendirilmesi için kullanılan internet tabanlı bilgi-
sayar programını,

ş) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
t) Özel şartlı öğrenci: Belgelemek kaydı ile gaziler, birinci derece şehit yakınları ve ça-

lışma gücünün en az %40’ından yoksun engelli öğrencileri,
u) Sanatta yeterlik eseri: Sanatta yeterlik öğrencilerinin tez yerine hazırlayabilecekleri

sanatsal çalışmayı,
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ü) Senato: Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosunu,
v) Senkron: Eş zamanlı gerçekleştirilen eğitim-öğretim faaliyetlerini,
y) Tez: Yüksek lisans tezi, doktora tezi, sanatta yeterlik tezini,
z) Tez izleme komitesi (TİK): Doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin tez önerisini de-

ğerlendirmek, tez çalışmalarına rehberlik etmek ve yönlendirmek görevini üstlenen biri tez da-
nışmanı olmak üzere anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine EYK tarafından atanan
üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

aa) Uzaktan öğretim: Öğrenci ve öğretim elemanlarının farklı coğrafi mekânlarda ol-
duğu, ders malzemesi aktarımı ve etkileşimin teknolojiden yararlanılarak gerçekleştirildiği eği-
tim biçimini,

bb) Uzaktan öğretim dersi: Belirli bir dersin içeriğinin uzaktan öğretim teknolojileri
kullanılarak aktarılmasına yönelik organizasyonu,

cc) Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini,
çç) Yabancı dil sınavı: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen ve ÖSYM’nin

yaptığı merkezî yabancı dil sınavları veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslar-
arası yabancı dil sınavlarını,

dd) YANO: Yarıyıl ağırlıklı not ortalamasını,
ee) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kontenjanların Belirlenmesi ve İlanı, Öğrenci Kabulü, Giriş Sınavları,

Kesin Kayıt ve Kayıt Yenileme
Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı
MADDE 5 – (1) İlan edilmesi planlanan lisansüstü programları kontenjanları (alınması

planlanan yabancı uyruklu öğrenci sayısı da dikkate alınarak); Yükseköğretim Kurulu tarafın-
dan belirlenen lisansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi ve mevcut öğretim üyesi
başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, ilgili EABD/EASD kurulu tarafından belirlenerek
Enstitüye önerilir. Bu kontenjanlar, Enstitü Kurulunda görüşülerek Senatoya sunulur ve karara
bağlandıktan sonra ilan edilir. İlanda programların adları, son başvuru tarihi, başvuru koşulları,
başvuru için istenen belgeler ve varsa diğer açıklayıcı bilgiler yer alır. İlgili programa öğrenci
kabulünde, bilimsel değerlendirme yapılacaksa programa kabul edilecek öğrenci sayısının dört
katına tekabül eden sayıdaki öğrenci bilimsel değerlendirme sınavına çağrılır. Bu adayların be-
lirlenmesinde, ALES puanı veya GRE ya da GMAT gibi sınavlardan aldığı puanının ALES
puanı karşılığının %50’si ile tezli yüksek lisans ve bütünleşik doktora için lisans mezuniyet
notunun, doktora için ise yüksek lisans mezuniyet notunun yüzlük not sistemine göre %50’si
alınarak ikisinin toplamından elde edilen puana göre, yüksekten düşüğe yapılan sıralama esas
alınır. Bu sıralamada bilimsel değerlendirmeye girmeye hak kazanan adaylar kurumun web
sayfasında ilan edilir.

(2) Öğrenci alımlarına ilişkin ilan her yarıyıl verilebilir.
(3) Sınav ile ilgili tüm işlemler Enstitü tarafından yürütülür.
Lisansüstü programlara başvuru esasları
MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlara başvurular, EABD/EASD kurulunun önerisi

üzerine Enstitü Kurulunun belirlediği ve Senatonun onayladığı niteliklere göre yapılır. Başvu-
rular sırasında uyulacak esaslar şunlardır:

a) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların; ilanda belirtilen
kesin kayıt tarihi itibarıyla ilgili lisans mezuniyet/geçici mezuniyet belgesine (veya barkodlu
e-devlet çıktısı) ya da lisans mezuniyet transkriptine sahip olmaları gerekir.
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b) Tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların;
1) İlanda belirtilen kesin kayıt tarihi itibari ile ilgili lisans mezuniyet/geçici mezuniyet

belgesine (veya barkodlu e-devlet çıktısı) ya da lisans mezuniyet transkriptine sahip olmaları
gerekir.

2) Başvurduğu programın ilan edilen puan türünde ALES’ten en az 55 puan veya GRE
ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.

3) Eğitim dili bir yabancı dilde olan tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmek
için adayın başvurduğu programın yürütüldüğü yabancı dilde olmak kaydı ile ÖSYM tarafından
düzenlenen yabancı dil sınavlarının birinden 100 üzerinden en az 55 puan ya da ÖSYM tara-
fından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir
puan, lisans eğitimini %100 yabancı dilde eğitim yapan bir bölümde tamamlayan öğrenciler
yabancı dil sınavından muaftır, bilim alanı bir yabancı dil olan programlar için ise o dilde yu-
karıda belirtilen sınavların birinden en az 80 puan almış olması gerekir.

4) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvarca yürütülen lisansüstü programlara öğ-
renci kabulünde ALES’e katılmış olma koşulu aranmaz.

c) Doktora programlarına başvurabilmek için adayların;
1) İlanda belirtilen kesin kayıt tarihi itibari ile ilgili tezli yüksek lisans mezuniyet/geçici

mezuniyet belgesi (veya barkodlu e-devlet çıktısı) ya da mezuniyet transkriptine sahip olmaları
veya hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli tıp, eczacılık, diş hekimliği ve veteriner fa-
kültesi mezuniyet/geçici mezuniyet belgesi (veya barkodlu e-devlet çıktısı), mezuniyet trans-
kripti ya da Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan
uzmanlık yetkisine sahip olmaları,

2) Başvurduğu programın ilan edilen puan türünde ALES’ten en az 55 puan veya GRE
ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puan almış olmaları,

3) Anadili dışından olmak kaydı ile ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil sınavla-
rının birinden 100 üzerinden en az 55 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen
uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir puanı almış olmaları,

4) Eğitim dili bir yabancı dilde olan doktora programlarına başvurabilmek için adayın
başvurduğu programın yürütüldüğü yabancı dilde, ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil
sınavlarının birinden 100 üzerinden en az 65 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul
edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir puan, bilim alanı bir yabancı
dil olan programlar için ise o dilde yukarıda belirtilen sınavların birinden en az 80 (seksen)
puan almış olması gerekir.

ç) Sanatta yeterlik programlarına başvurabilmek için adayların;
1) İlanda belirtilen kesin kayıt tarihi itibari ile bir yüksek lisans diplomasına (veya bar-

kodlu e-devlet çıktısı) ya da mezuniyet transkriptine sahip olmaları,
2) Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlar haricinde başvuranların, ALES’in ilan

edilen puan türünden en az 55 puan almaları veya GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eş-
değer bir puan almış olmaları, ayrıca portfolyo sunmaları,

3) Anadili dışından olmak kaydı ile ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil sınavla-
rının birinden 100 üzerinden en az 55 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen
uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir puanı almış olmaları,

4) Eğitim dili bir yabancı dilde olan sanatta yeterlik programlarına başvurabilmek için
adayın başvurduğu programın yürütüldüğü yabancı dilde olmak kaydı ile ÖSYM tarafından
düzenlenen yabancı dil sınavlarının birinden 100 üzerinden en az 65 puan ya da ÖSYM tara-
fından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir
puanı almış olması gerekir.
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d) Bütünleşik doktora programlarına başvurabilmek için adayların;
1) Başvurduğu programın ilan edilen puan türünde ALES’ten en az 80 puan veya GRE

ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puan almış olmaları,
2) İlanda belirtilen kesin kayıt tarihi itibari ile lisans diplomasına (veya barkodlu e-dev-

let çıktısı) ya da lisans mezuniyet transkriptine sahip olmaları ve lisans mezuniyet not ortala-
malarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya buna eşdeğer bir puana sahip olmaları,

3) Anadili dışındaki bir yabancı dil sınavından olmak kaydı ile ÖSYM tarafından dü-
zenlenen yabancı dil sınavlarının birinden 100 üzerinden en az 55 puan ya da ÖSYM tarafından
eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir puanı al-
mış olmaları,

4) Eğitim dili bir yabancı dilde olan bütünleşik doktora programlarına başvurabilmek
için adayın başvurduğu programın yürütüldüğü yabancı dilde olmak kaydı ile ÖSYM tarafından
düzenlenen yabancı dil sınavlarının birinden 100 üzerinden en az 65 puan ya da ÖSYM tara-
fından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir
puanı almış olması, bilim alanı bir yabancı dil olan programlar için ise o dilde yukarıda belir-
tilen sınavların birinden en az 80 puan almış olması gerekir.

Lisansüstü programlara öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuran

adayların başvurularının değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesinde uygulanacak esaslar
şunlardır:

a) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adayların;
1) Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerinde tezsiz yüksek lisans programlarına

başvurularda; lisans not ortalamasının %100’ü alınarak elde edilen puana göre sıralama yapılır.
2) Sağlık Bilimleri Enstitüsü tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda; ilgili

anabilim dalının önerisi üzerine EYK’nın belirlediği en az üç kişiden oluşan jüri tarafından
yapılacak bilimsel değerlendirme sınavına katılmış olmaları, lisans not ortalamasının %60’ı
ve bilimsel değerlendirme sınav sonucunun %40’ı toplamının, 100 üzerinden en az 50 puan
olması koşulu ile elde edilen toplam puanlara göre sıralama yapılır.

b) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların;
1) EABD/EASD kurulunun önerisi üzerine EYK’nın belirlediği en az üç kişiden oluşan

jüri tarafından bilimsel değerlendirme sınavına katılmış olmaları,
2) Başarı değerlendirmesinde; ALES puanı veya GRE ya da GMAT gibi sınavlardan

aldığı puanının ALES puanı karşılığının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si,
bilimsel değerlendirme sınavı sonucunun %30’u toplamının 100 üzerinden en az 60 puan ol-
ması,

3) Eğitim dili/bilim alanı bir yabancı dilde olan tezli yüksek lisans programlarında ba-
şarı değerlendirmesinde; ALES puanı veya GRE ya da GMAT gibi sınavlardan aldığı puanının
ALES puanı karşılığının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, yabancı dil sınav
puanının veya eşdeğerliği kabul edilen sınav puanının %15’i ve bilimsel değerlendirme sınavı
sonucunun %20’si toplamının 100 üzerinden en az 60 puan olması,

4) Konservatuvar alanında başarı değerlendirmesinde; lisans mezuniyet not ortalama-
sının %40’ı ve bilimsel değerlendirme sınavı sonucunun %60’ı toplamının, 100 üzerinden en
az 60 puan olması,

5) Güzel sanatlar alanında, başarı değerlendirmesinde; lisans mezuniyet not ortalama-
sının %40’ı, bilimsel değerlendirme sınavının %60’ı toplamının, 100 üzerinden en az 60 puan
olması gerekir.
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c) Doktora programlarına başvuran adayların;
1) EABD kurulunun önerisi üzerine EYK’nın belirlediği en az üç kişiden oluşan jüri

tarafından yapılacak bilimsel değerlendirme sınavına katılmış olmaları,
2) ALES puanı veya GRE ya da GMAT gibi sınavlardan aldığı puanının ALES puanı

karşılığının %50’si, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, yabancı dil sınav pua-
nının veya eşdeğerliği kabul edilen sınav puanının %15’i ve yapılacak bilimsel değerlendirme
sınavı sonucunun %20’si toplamının, 100 üzerinden en az 70 puan olması gerekir.

ç) Sanatta yeterlik programlarına başvuran adayların;
1) EASD kurulunun önerisi üzerine EYK’nın belirlediği en az üç kişiden oluşan jüri

tarafından yapılacak bilimsel değerlendirme sınavına katılmış olmaları,
2) Güzel sanatlar ve konservatuvar mezunu olan adayların başarı değerlendirilmesinde

yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %30’u, yabancı dil sınav puanının %20’si, bilimsel
değerlendirme sınavlarının %50’si toplamının, 100 üzerinden en az 70 puan olması,

3) Güzel sanatlar ile konservatuvar mezunu olmayan adayların başarı değerlendirilme-
sinde ALES puanı veya GRE ya da GMAT gibi sınavlardan aldığı puanının ALES puanı kar-
şılığının %50’si, yabancı dil sınav puanının %10’u, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının
%10’u ve bilimsel değerlendirme sınavı veya portfolyo sonuçlarının %30’u toplamının, 100
üzerinden en az 70 puan olması gerekir.

d) Bütünleşik doktora programlarına başvuran adayların;
1) EABD/EASD kurulunun önerisi üzerine EYK’nın belirlediği en az üç kişiden oluşan

jüri tarafından yapılacak bilimsel değerlendirme sınavına katılmış olması gerekir.
2) ALES puanı veya GRE ya da GMAT gibi sınavlardan aldığı puanının ALES puanı

karşılığının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, yabancı dil sınav puanının %15’i
ve yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı sonucunun %20’si toplamının, 100 üzerinden en
az 70 puan olması gerekir.

3) Lisansüstü programlarda başarı sıralaması; kontenjan sayısı kadar “Asıl Kayıt Hakkı
Kazananlar” belirlenir. Başarı değerlendirmesinde baraj notu ile Asıl Kayıt Hakkı Kazananlar
olarak belirlenenler arasında kalanlar için de “Yedek Kayıt” hakkı verilir ve Enstitü tarafından
ilan edilir. Listeler en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralama yapılarak oluşturulur.

4) Lisansüstü programlar için yapılacak bilimsel değerlendirme sınavına girmeyen aday
başarısız sayılır.

5) Lisansüstü programlara başvuru yapan öğrenci adaylarının, öncelikle lisans/yüksek
lisans diploma not ortalamaları değerlendirmeye alınırken, Senato tarafından kabul edilen
100’lük not çevirim tabloları kullanılır. Eğer Senato tarafından kabul edilen 100’lük not çevirim
tabloları mevcut değilse, YÖK Başkanlığının 100’lük not sistemi karşılığı kabul edilen not çe-
virim tabloları kullanılır.

Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik giriş sınavları
MADDE 8 – (1) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik giriş sınavlarına ilişkin esas-

lar şunlardır:
a) Sınavlar, EABD/EASD kurulunun önerisi üzerine EYK tarafından belirlenen en az

üç öğretim üyesinden oluşan sınav jürileri tarafından yapılır. Giriş sınav sonuçları ve belgeleri,
sınav gününü izleyen günün sonuna kadar jüri başkanlığınca üst yazı ekinde Enstitüye teslim
edilir. Sınav sonuçları Enstitü tarafından ilan edilir.

b) Yurt dışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti ve yabancı uyruklu adayların lisans-
üstü eğitime başvuru ve kabulü ile ilgili hususlar bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde düzen-
lenmiştir.
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c) Enstitü tarafından yayımlanan öğrenci alım duyurusunda yer alan ÖKS’ye yüklene-
cek belgeleri tam ve eksiksiz olarak istenen formatta yükleyip, başvurusu Enstitü tarafından
kabul edilen aday, aynı duyuru içerisinde yer alan ve gönderilecek belgeleri tam ve eksiksiz
olarak Enstitüye ulaştırdığında başvurusu tamamlanmış olur. İlgili belgelerin Enstitüye ulaştı-
rılmasından aday sorumludur.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı

olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu
EABD/EASD başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı
olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu EABD/EASD başkanlığı tarafından, bu Yö-
netmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde yürütülür.

(3) EABD/EASD’ler için özel öğrenci kontenjanları, Enstitünün öğrenci alımları için
en son ilana çıkılan kontenjan sayısının %50’sini geçemez.

(4) Özel öğrenciler, kabul edildiği programlardaki geçerli müfredatlarda belirlenen ve
mezuniyete hak kazanabilmek için açılan derslerin toplam sayısının en çok %50’sini alabilirler.
Söz konusu öğrencilere; derslere devam koşulları, sınavlar, başarı notu, ders tekrarı ve diğer
konular hakkında öğrencinin ders aldığı programa ilişkin bu Yönetmelikte belirtilen hükümler
uygulanır.

(5) Özel öğrencilik statüsü sona eren öğrenci için, yazılı başvurusu halinde aldığı ders-
leri veya başarı durumunu gösterir bir belge düzenlenir. Bu öğrencilere diploma veya sertifika
verilmez.

Özel şartlı öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Özel şartlı öğrenci kontenjanları tezli ve tezsiz yüksek lisans prog-

ramları için açılır ve ilgili programa başvuru dönemlerinde her bir program için azami altı öğ-
renci ile sınırlıdır. Belirtilen azami sayıyı aşmamak kaydıyla, EABD/EASD önerisi, Enstitü
Kurulu kararı ve Senato onayı ile ilgili programa özel şartlı öğrenci kabul edilir. Özel şartlı öğ-
renci başvuruları, Enstitünün lisansüstü eğitim için ilan ettiği başvuru takvimi içerisinde “Özel
Şartlı Öğrenci Başvuru Formu” ile birlikte alınır.

(2) Özel şartlı öğrenci kapsamında başvurabilecekler ve başvuru için gereken belgeler
şunlardır:

a) Gaziler; gazilik belgesi.
b) Birinci derece şehit yakınları; birinci derece şehit yakınları olduğunu belirtir belge.
c) Engelliler; engelli öğrenci başvurusu için engel durumuna göre tüm vücut fonksiyon

kayıplarının en az %40’ından yoksun olduklarını gösterir yetkili sağlık kuruluşlarından aldıkları
engelli sağlık kurulu raporu.

(3) Özel şartlı öğrenci kontenjan dağılımı her gruptan en az birer tane olmak üzere aza-
mi olarak; gaziler için 2, birinci derece şehit yakınları için 2, engelliler için 2 şeklinde olup,
özel şartlı öğrenci kontenjanı kapsamında başvuran tüm adayların sıralaması, ilan edilen ilgili
özel şartlı öğrenci kontenjanı içerisinden ayrıca yapılır. Söz konusu sıralama ölçütlerine ilişkin
tüm süreçlere (ön değerlendirme, bilimsel değerlendirme ve benzeri) ilişkin kriterler diğer baş-
vuru yapan adaylarla aynıdır.

Yabancı uyruklu veya bir alt eğitimini yurt dışında tamamlayan öğrenci kabulü
MADDE 11 – (1) Lisansüstü öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu veya bir alt eği-

timini yurt dışında tamamlamış T.C. uyruklu öğrenci kabulü, ayrıca bir sınav yapılmaksızın,
EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile gerçekleşir. Öğrenci, Üniversite Yönetim
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Kurulu tarafından belirlenen öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdür. Ancak Türkiye Cumhu-
riyeti’nden veya kendi devletinden burslu olduğunu belgeleyen öğrenciler öğrenci katkı payını
ödemekle yükümlü değildir.

(2) Üniversitenin taraf olduğu ikili anlaşmalara dayalı olarak, lisansüstü öğrenim gör-
mek üzere müracaat eden yabancı uyruklu veya bir alt eğitimini yurt dışında tamamlayan Tür-
kiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylar, ayrıca bir sınav yapılmaksızın, EABD/EASD kurulunun
görüşü ve EYK kararı ile öğrenci olarak kabul edilirler.

(3) Yabancı uyruklu veya bir alt eğitimini yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşı adaylar için ALES puanı koşulu aranmaz. Lisans diplomasıyla başvuran adayların
not ortalamasının 4’lük not sisteminde en az 2,00; yüksek lisans diplomasıyla başvuran aday-
ların not ortalamasının 4’lük not sisteminde en az 2,50 olması, doktora/sanatta yeterlik prog-
ramlarına başvuru yapacak adayların anadili dışındaki bir yabancı dil sınavından en az 55 puan
almış olduğunu belgelemesi gerekir.

(4) Başvurular, gerekli belgelerle Enstitüler tarafından ilan edilen başvuru süresi içeri-
sinde, şahsen ya da posta yolu ile ilgili Enstitüye veya Enstitü resmi mail adresine yapılır.

(5) Kayıtlar her yıl akademik takvimde belirlenen Enstitüye öğrenci kayıt başlangıcın-
dan ders kayıt haftasının son gününe kadar yapılır. Adaylar, aşağıda belirtilen belgeleri süresi
içinde Enstitüye teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Başvuru sırasında ve/veya kesin ka-
yıt esnasında “Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru Formu” ekinde, Enstitüye teslim
edilmesi/ulaştırılması gerekli belgeler şunlardır:

a) Bir Alt Eğitimini Türkiye’de Tamamlayan Yabancı Uyruklu Öğrenci İçin Başvuru
ve Kesin Kayıt Belgeleri:

1) Diploma veya mezuniyet belgesi onaylı sureti.
2) Not döküm belgesi onaylı sureti.
3) Pasaport onaylı fotokopisi.
4) Öğrenim meşruhatlı giriş vizeli pasaport örneği (kesin kayıtta).
5) Türkçe yeterlik belgesi onaylı sureti (varsa kesin kayıtta).
6) Göç İdaresi kimlik fotokopisi (kesin kayıtta).
7) 2 adet fotoğraf (kesin kayıtta).
8) Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenci katkı payının yatırıldığına

dair banka dekontu (kesin kayıtta-burslular hariç).
9) Doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuru yapacak adayların ÖSYM tarafından

eşdeğerliği kabul edilen ve anadili dışındaki bir yabancı dil sınavından en az 55 puan almış ol-
duğunu gösteren yabancı dil belgesinin onaylı sureti.

b) Bir Alt Eğitimini Türkiye Dışında Tamamlayan Öğrenci Başvuru ve Kesin Kayıt
Belgeleri:

1) Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı tercümesi.
2) Sağlık alanları için (klinik uygulaması olmayanlar hariç) YÖK’ten alınacak diploma

denklik belgesi (kayıt tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde).
3) T.C. uyruklu öğrenciler için YÖK’ten alınacak diploma denklik belgesi (mezuniyete

kadar).
4) YÖK tarafından verilen tanınma belgesi (Mülteci öğrenciler hariç).
5) Not Döküm belgesi onaylı sureti (Tercüme edilmiş).
6) Pasaport onaylı fotokopisi.
7) Öğrenim meşruhatlı giriş vizeli pasaport örneği (kesin kayıtta).
8) Türkçe yeterlik belgesi onaylı sureti (varsa kesin kayıtta).
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9) 2 adet fotoğraf (kesin kayıtta).
10) Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenci katkı payının yatırıldığına

dair banka dekontu (kesin kayıtta-burslular hariç).
11) Doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuru yapacak adayların ÖSYM tarafın-

dan eşdeğerliği kabul edilen ve anadili dışındaki bir yabancı dil sınavından en az 55 puan almış
olduğunu gösteren yabancı dil belgesinin onaylı sureti.

(6) Kayıtları yapılan Türkçe yeterlik belgesi olmayan adaylar Türkçe Öğretimi Uygu-
lama ve Araştırma Merkezinde Türkçe hazırlık sınıfına alınırlar. Bu programda geçirilen süre,
bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programı süresine dâhil
edilmez.

(7) Kayıtları yapılan adayların, ilgili EABD/EASD kurulunun görüşü doğrultusunda,
lisansüstü programı yürütebilecekleri düzeyde bilimsel yeterliğe sahip olup olmadıkları değer-
lendirilir. İlgili adaylar yetersiz olmaları durumunda bilimsel hazırlık programına alınırlar. Bi-
limsel hazırlık programı uygulamalarında, bu Yönetmeliğin 14 üncü madde hükümleri uygu-
lanır.

(8) Yabancı uyruklu veya bir alt eğitimini yurt dışında tamamlayan öğrenci alımına iliş-
kin diğer esaslar EYK kararlarıyla belirlenir.

Yatay geçiş ve programlar arası geçiş
MADDE 12 – (1) Başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenime başlayan yüksek li-

sans veya doktora/sanatta yeterlik öğrencisi, Enstitü bünyesinde yürütülen yüksek lisans veya
doktora/sanatta yeterlik programlarına EABD/EASD kurulunun uygun görüşü ve EYK kararı
ile kabul edilir. Öğrencinin öğrencilik süresi dikkate alınarak, alacağı zorunlu dersler ve mua-
fiyetler EABD/EASD kurulunun uygun görüşü üzerine EYK tarafından karara bağlanır.

(2) Yatay geçiş kontenjanları EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı doğ-
rultusunda her yarıyılın başlangıcından bir ay öncesinde belirlenir ve Enstitü web sayfasında
ilan edilir.

(3) Enstitü tarafından ilan edilen kontenjanlar ve başvuru süresi dâhilinde öğrenci baş-
vuruları alınır. Başvuru sonuçları EABD/EASD Kurulu önerisi ve EYK kararı ile kesinleştiri-
lerek, kayıt tarihleri ile birlikte Enstitü tarafından ilan edilir. Yatay geçiş başvurusu için öğren-
cinin;

a) Aynı programda veya program adı farklı olmakla birlikte ders içerikleri örtüşen diğer
bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü programlarda kayıtlı olması,

b) Tezsiz yüksek lisans programı için bir yarıyılı tamamlamış, ancak ikinci yarıyılına
başlamamış olması,

c) Tezli yüksek lisans programı için en az bir yarıyılı tamamlamış, ancak dördüncü ya-
rıyılına başlamamış olması,

ç) Doktora/sanatta yeterlik programı için en az bir yarıyılı tamamlamış, ancak yedinci
yarıyılına başlamamış olması,

d) Başarısız olduğu dersinin bulunmaması,
e) Bu Yönetmelikte yüksek lisans programı için belirtilen ALES puanına veya GRE ya da

GMAT gibi sınavlardan aldığı puanının ALES puanı karşılığına sahip olması,
f) Bu Yönetmelikte doktora/sanatta yeterlik programı için belirtilen ALES puanına veya

GRE ya da GMAT gibi sınavlardan aldığı puanının ALES puanı karşılığına ilişkin koşulunu
ve asgari yabancı dil puanı koşulunu taşıması,

g) Disiplin cezası almamış olması,
gerekir.
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(4) Yatay geçişe/programlar arası geçişe ilişkin esaslar şunlardır:
a) Farklı tezli lisansüstü programlar arasında yatay geçiş ile öğrenci kabul edilmez.

Program isimleri farklı, ders içerikleri aynı olan lisansüstü programlara yatay geçişte
EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK kararı gerekir.

b) Örgün öğretimden uzaktan öğretim veya tezsiz yüksek lisans programlarına yatay
geçiş ile öğrenci kabul edilebilir. Ancak uzaktan öğretim veya tezsiz yüksek lisans programla-
rından örgün öğretim tezli programlara yatay geçiş kabul edilmez.

c) Başka bir yükseköğretim kurumunda kadrosuyla ilgili anabilim dalında lisansüstü
öğrenim gören Üniversitenin araştırma görevlileri, görev yaptıkları bölümde bir lisansüstü
program açılması durumunda, yatay geçiş koşulları aranmaksızın, ilgili EABD/EASD kurulu-
nun uygun görüşü ve EYK kararı ile söz konusu programa yatay geçiş yapabilir.

ç) Araştırma görevlisi kadrosunda olanlar hariç, yatay geçişi kabul edilen öğrenci, öğ-
renci katkı payını ödemek zorundadır.

d) Yatay geçişler ancak Enstitü tarafından ilan edilen kontenjanlar ve başvuru süresi
dâhilinde yapılır.

Yatay geçiş başvurusu için gerekli belgeler
MADDE 13 – (1) Noter veya kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumları tarafından onay-

lanmış olmak koşulu ile aşağıdaki belgeler ile başvuru yapılır:
a) Yatay geçiş başvuru dilekçesi.
b) Öğrenci belgesi.
c) Diplomanın onaylı sureti veya barkodlu e-devlet çıktısı.
ç) ALES (veya GRE ya da GMAT sınavı) sonuç belgesi.
d) Doktora ve sanatta yeterlik için yabancı dil sınavından en az 55 puan almış olduğunu

gösteren belge.
e) 2 adet fotoğraf.
f) Not döküm belgesinin (transkript) aslı ya da sureti.
g) Not döküm belgesinde yer alan derslerin onaylı ders içerikleri.
ğ) Disiplin cezası almadığına dair belge.
h) Yurt dışında bulunan yükseköğretim kurumlarından başvuru olması halinde YÖK

tarafından verilecek tanınırlık belgesi.
Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 14 – (1) Lisansüstü programlarına kabul edilen adayların bilimsel eksiklik-

lerini gidermek amacıyla EABD/EASD başkanlığı tarafından bilimsel hazırlık programı açı-
labilir. Hangi adaylara bilimsel hazırlık programı uygulanacağı ve bilimsel hazırlık programının
uygulama esasları, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi gereğince Enstitü tarafından ilan edilen
kontenjanların diğer açıklayıcı bilgiler kısmında belirtilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu olan dersler; yüksek lisans için li-
sans programlarından, doktora/sanatta yeterlik için ise lisans ve/veya yüksek lisans derslerinden
alınabilir. Bu kapsamda her yarıyıl için üç ders veya 15 AKTS’den az, altı ders veya 30
AKTS’den fazla olmamak üzere bilimsel hazırlık programı, yüksek lisans ve doktora/sanatta
yeterlik programları için anabilim dalının özelliğine göre ayrı ayrı veya yüksek lisans ve dok-
tora/sanatta yeterlik programlarına yönelik ortak tek bir müfredat olarak EABD/EASD tara-
fından oluşturularak ilgili kurulların onayı ile kesinleşir. Bu dersler ilgili lisansüstü programı
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez ve lisansüstü programdaki ağırlıklı
not ortalamasına etki etmez.
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(3) Bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra
ilgili Enstitü EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile lisansüstü programa
yönelik dersler de alabilir. Bu durumda alınan dersler sorumlu olduğu derslerin yerine sayılmaz
ve transkriptine işlenmez.

(4) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam durumu, dersler ve sınavlar, ders notları,
derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve benzeri konularda bu Yönet-
meliğin ilgili hükümleri uygulanır.

(5) Öğrenci bilimsel hazırlık süresi içinde kayıtlı olduğu anabilim/anasanat dalı bün-
yesinde açılmayan dersleri, içerikleri aynı olmak kaydı ile EABD/EASD kurulunun önerisi ve
EYK kararı ile Üniversite içerisinden başka bir anabilim/anasanat dalından alabilir.

(6) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi
bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve programda geçirilen
süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

Lisansüstü eğitim programlarına kesin kayıt
MADDE 15 – (1) Yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik ve bütünleşik doktora prog-

ramlarına yerleştirilmeye hak kazanan adaylar, akademik takvimde belirtilen süre içinde istenen
belgelerle başvurarak kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Belirlenen süre içinde kesin kay-
dını yaptırmayan adaylar, kayıt hakkını kaybederler ve herhangi bir hak iddia edemezler. Kesin
kaydını yaptırmayan adayın yerine yedek adaylardan başarı puanına göre eksik kontenjan kadar
aday birinci tur yedek olarak, kayıt hakkı kazanır. Birinci tur yedek listeden kaydını yaptırma-
yan aday(lar)ın yerine yedek adaylardan, Enstitünün belirlediği yer ve saatte hazır olan adaylar
arasından başarı puanına göre eksik kontenjan kadar adaya ikinci tur yedek olarak kayıt hakkı
verilir. Belirlenen yer ve saatte hazır olmayanlara kayıt hakkı verilmez.

(2) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa
kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

(3) Yerleştirilmeye hak kazanmış adaylar kesin kayıt yaptırabilirler. Belgelerinde ek-
siklik, tahribat veya tahrifat bulunanların, başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası
alarak çıkarılmış olanların kesin kaydı yapılmış olsa bile tespit edilmesi durumunda kaydı iptal
edilir.

(4) Kesin kayıt sırasında öğrenci katkı payı veya öğrenim harcı ödemesi gereken öğ-
rencilerin, bu ödemeleri yapmamaları durumunda kaydı yapılmaz.

Kayıt yenileme
MADDE 16 – (1) Öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içinde, o yarıyıl için Se-

nato tarafından belirlenmiş olan dersler arasından danışmanınca uygun görülen dersleri seçerek
ders kaydını yenilemek zorundadır. Her eğitim-öğretim yılı başlangıcında Bakanlar Kurulu ka-
rarı ile belirlenen Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları
ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine İlişkin Karar gereğince öğrenciler kayıt yenileyebilmek için
katkı payı/öğrenim ücretlerini ödemek zorundadırlar. Aksi halde kayıtları yenilenmez. Söz ko-
nusu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Mazeretleri nedeni ile süresi içerisinde katkı payı/öğrenim ücretini ödemeyen ve/ve-
ya ders kaydını yapmayan öğrencilere, mazeretlerini derslerin başlama tarihinden itibaren üç
hafta içerisinde belgeleyerek Enstitüye başvurmaları ve mazeretleri EYK tarafından uygun gö-
rülmesi halinde kayıt hakkı verilir. Programa kaydını yenilemeyenler öğrencilik haklarından
yararlanamazlar.

(3) Öğrenci, akademik takvimde belirlenen süreler içinde danışmanının onayı ile ders
ekleyebilir ve/veya ders bırakabilir.
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(4) Öğrenciler, EABD/EASD kurulunun önerisi üzerine ve EYK tarafından uygun gö-
rülen koşullarda, başka bir yükseköğretim kurumundan toplamda en fazla iki ders alabilir. Söz
konusu derslerin değerlendirilmesi bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılır.

(5) Öğrenciler kayıt yenileme işleminin tümünden sorumludurlar ve kayıtlarını kendileri
yaptırmakla yükümlüdürler.

(6) Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemi sırasında öğrenciler ve öğrenci danışmanları
aşağıdaki hususları uygulamakla yükümlüdür:

a) Tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı öğrenciler, toplam 30 krediden ve 60 AKTS
kredisinden az olmamak koşuluyla en az 10 ders ile dönem projesi dersini almakla yükümlü-
dür.

b) Tezli lisansüstü ve doktora/sanatta yeterlik programlarına ilk kez kayıt yaptıracak
bir öğrenci, birinci yarıyıl için ders seçiminde 30 AKTS kredisi alır. İkinci yarıyıldan itibaren
öğrenciler ders seçiminde en fazla 45 AKTS kredisi alabilir.

Danışman atanması
MADDE 17 – (1) Her öğrenciye en geç birinci yarıyılın sonuna kadar, akademik tak-

vimde belirtilen süre içinde alacağı derslerin belirlenmesi, kayıt işlemleri ve tez çalışmaları
için öğrencinin de görüşü alınarak, EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK’nın onayı ile Üni-
versite kadrosunda bulunan bir öğretim üyesi danışman olarak atanır. Danışman atanıncaya
kadar bu görevi EABD/EASD başkanı yürütür. Tez konusu belirlendikten sonra, tez çalışması
niteliğinin birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda, EABD/EASD kurulunun gerekçeli
önerisi ve EYK’nın onayı ile ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı Üniversite
kadrosu dışındaki öğretim üyeleri arasından da atanabilir. İkinci tez danışmanına danışmanlık
ücreti ödenmez.

(2) Danışman değişiklik önerileri için aynı usul uygulanır fakat öğrenci tez aşamasında
ise yüksek lisans programlarındaki öğrenciler için en geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar,
doktora programlarındaki öğrenciler için en geç sekizinci yarıyılın sonuna kadar, bütünleşik
doktora programlarında ise en geç onuncu yarıyılın sonuna kadar EABD/EASD kurulunun
önerisi ve EYK’nın onayı ile danışman değişikliği yapılabilir. Bu durumdaki öğrencilerin mev-
cut tez konularının değişip değişmeyeceği hususu EABD/EASD kurul kararında belirtilmelidir.
Danışman değişikliği ile ilgili bu maddede belirtilmeyen ve ortaya çıkacak farklı ve özel du-
rumlar hakkında EYK yetkilidir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi, tez çalışmaları, atanan danışman tarafın-
dan yürütülür. Danışman, lisansüstü programda açılması kararlaştırılan dersler arasından, öğ-
rencinin alacağı dersleri belirler. Altı aydan fazla yurt içinde veya yurt dışına başka bir kuruma
görevlendirilen danışmanların talep etmeleri durumunda EABD/EASD kurulunun önerisi ve
EYK’nın onayı ile öğrenciye yeni bir danışman atanır. Tezsiz yüksek lisans programında
EABD/EASD başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde
danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip
doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

(4) Tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi başına düşen tez da-
nışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve doktora
programları hariç en fazla 16’dır. Ancak, Yükseköğretim Kurulu ile yapılan protokol dâhilinde
ve Üniversite sanayi iş birliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan
%50’ye kadar artırılabilir. Hâlihazırda öngörülen üst sınırın üzerinde danışmanlıkları bulunan
öğretim üyeleri, sayılar bu sınırın altına düşene kadar yeni danışmanlık alamazlar.
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(5) Veteriner Fakültesi anabilim dalları hariç doktora/sanatta yeterlik programında tez
yönetebilmek için öğretim üyelerinin; tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi (ikinci danış-
man olmamak kaydıyla) yönetmiş olmaları gerekir.

(6) Yükseköğretim kurumu ya da üst kurullarında yer değiştiren veya emekliye ayrılan
öğretim üyelerinin başlamış olan tez danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.
Ancak ilgili danışmanın talep etmesi durumunda EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK’nın
onayı ile danışman değişikliğine gidilebilir.

Uzmanlık alan dersi
MADDE 18 – (1) Uzmanlık alan dersi, tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik

öğrencilerine danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alandaki özel bilgi ve deneyimlerinin
aktarılması, bilimsel etik ve çalışma disiplininin, güncel yayınları izleyebilme ve değerlendi-
rebilme yeteneğinin kazandırılmasına yönelik bilimsel temellerin oluşturulması amacıyla uy-
gulanan teorik, ulusal kredisiz, ancak AKTS kredisi olan bir derstir. Bu ders, öğrenci sayılarına
bakılmaksızın haftada sekiz saattir.

(2) Uzmanlık alan dersi, EYK’nın danışman olarak atadığı tarihten başlayarak danış-
manlık görevi süresince ve güz yarıyılında kaydolan öğrenciler için bahar yarıyılı başlangıcına
kadar, bahar yarıyılında kaydolan öğrenciler için güz yarıyılı başlangıcına kadar kesintisiz ola-
rak sınav dönemleri de dahil olmak üzere yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder. Öğretim
üyesinin yıllık iznine denk gelen tarihlerdeki uzmanlık alan derslerinin telafisi yapılamaz.

(3) Öğrenci, uzmanlık alan dersine her yarıyıl kayıt yaptırmak zorundadır. Danışman,
dersi alan öğrencinin durumunu bir sonraki dönem başlamadan YT (yeterli) veya YZ (yetersiz)
olarak değerlendirir.

(4) Uzmanlık alan derslerinin ücretlendirilmesinde YÖK kararları uygulanır.
Tez konusunun belirlenmesi
MADDE 19 – (1) Tezli yüksek lisans programlarında;
a) Her öğrenci için tez konusu en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar EABD/EASD Ku-

rulu kararı ile Enstitüye önerilir. Bu kapsamda üçüncü yarıyıl derslerinin başlangıcından itiba-
ren üçüncü haftanın sonuna kadar tez konusu önerisini Enstitüye teslim etmeyenler için Sena-
tonun haklı ve geçerli nedenleri aranır. Bu durumdaki öğrenciler en geç dördüncü yarıyıl ders
kayıtlarının bittiği tarihe kadar tez konusu önerisini Enstitüye bildirmekle yükümlüdür. Tez
konusu, EABD/EASD kurulunun önerisi, EYK’nın öneriyi; yazım kuralları, başlık-içerik uyu-
mu, bilimsel yöntem, Türkçe dilbilgisine uygunluk ve benzeri gibi açılardan nihai değerlen-
dirmesinden ve onayından sonra karara bağlanır.

b) Üniversitemiz ile yurt içi ve yurt dışındaki başka bir yükseköğretim kurumu/yüksek
teknoloji enstitüsü arasında yapılan anlaşmalar uyarınca, öğrenci değişimi programı çerçeve-
sinde yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına giden ve bu sebeple yukarıda be-
lirlenen süreler içerisinde tez önerilerini teslim edemeyen öğrenciler, söz konusu programa
ilişkin faaliyetlerini tamamlayıp geri döndükleri tarihten itibaren üç ay içerisinde tez önerilerini
bu maddenin (a) bendinde belirtilen sürece uygun olarak teslim eder. Bu durumdaki öğrenci-
lerin, her hâlükârda tez konusu önerilerini en geç dördüncü yarıyıl ders kayıtlarının bittiği tarihe
kadar teslim etmiş olmaları gerekmektedir.

c) Tez döneminde yatay geçiş yolu ile Enstitümüze gelen öğrenciler, kayıt işlemlerinin
tamamlanmasından itibaren üç ay içinde tez önerilerini bu maddenin birinci fıkrasının (a) ben-
dinde belirtilen sürece uygun olarak teslim eder.
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ç) Fen ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri için tez öneri formu ile birlikte gerekli olduğu
hallerde Üniversitenin ilgili Etik Kurulundan alınmış Etik Kurulu Onay Belgesi de Enstitüye
sunulur. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde sunulan tez konusu önerilerinde ise gerekli ol-
duğu hallerde Üniversitenin ilgili Etik Kurulundan alınmış Etik Kurulu Onay Belgesi tez önerisi
kabul tarihinden itibaren en geç üç ay içinde Enstitüye teslim edilir. Belirtilen sürede Etik Ku-
rulu Onay Belgesini teslim etmeyen öğrencinin tez önerisinin kabulü EYK tarafından iptal edilir.

d) Tez konusu önerisi EYK onayı ile kesinleşen öğrencinin, tez konusunu Yükseköğ-
retim Kurulu Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanına kaydetmesi gerekmektedir. Tez Veri Giriş For-
mu giriş işlemleri e-Devlet üzerinden TC Kimlik Numarası ve e-Devlet şifresi ile kimlik doğ-
rulaması yapılarak gerçekleştirilecektir.

(2) Doktora/sanatta yeterlik programlarında;
a) Sanatta yeterlik veya doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik

sınav tarihinden sonra en erken üç ay, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını,
yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini TİK önünde dinleyicilerin (öğretim ele-
manları, lisansüstü öğrenciler, alanın uzmanları) katılımına açık şekilde sözlü olarak savunur.
Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en geç 15 gün önce komite
üyelerine ulaştırır. Geçerli bir mazereti olmaksızın tez önerisi savunmasına belirtilen sürede
girmeyen öğrenci başarısız sayılır ve tez önerisi reddedilir. Duruma ilişkin TİK tarafından ha-
zırlanan tutanak EABD/EASD başkanlığınca en geç üç gün içinde EYK onayı için Enstitüye
teslim edilir.

b) Tez döneminde yatay geçiş yolu ile Enstitümüze gelen öğrenciler, kayıt işlemlerinin
tamamlanmasından itibaren altı ay içinde tez önerilerini bu maddenin ikinci fıkrasının (a) ben-
dinde belirtilen sürece uygun olarak teslim eder.

c) Fen ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri için tez öneri formu ile birlikte gerekli olduğu
hallerde Üniversitenin ilgili Etik Kurulundan alınmış Etik Kurulu Onay Belgesi de Enstitüye
sunulur. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde sunulan tez/sanatta yeterlik konusu önerilerinde
ise gerekli olduğu hallerde Üniversitenin ilgili Etik Kurulundan alınmış Etik Kurulu Onay Bel-
gesi tez önerisi kabul tarihinden itibaren en geç üç ay içinde Enstitüye teslim edilir. Belirtilen
sürede Etik Kurulu Onay Belgesini teslim etmeyen öğrencinin tez önerisinin kabulü EYK ta-
rafından iptal edilir.

ç) Tez konusu önerisi EYK onayı ile kesinleşen öğrencinin, tez konusunu, Yükseköğ-
retim Kurulu Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanına kaydetmesi gerekmektedir. Tez Veri Giriş For-
mu giriş işlemleri e-Devlet üzerinden TC Kimlik Numarası ve e-Devlet şifresi ile kimlik doğ-
rulaması yapılarak gerçekleştirilecektir.

Tez konusu değişikliği
MADDE 20 – (1) Tezli yüksek lisans programlarında azami sürenin dolmasına en az

iki yarıyıl kalıncaya kadar, EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile tez konusu de-
ğişikliği yapılabilir.

(2) Doktora, bütünleşik doktora/sanatta yeterlik programlarında;
a) Azami sürenin dolmasına en az dört yarıyıl kalıncaya kadar tez izleme komitesinin

önerisi ve EYK kararı ile tez konusu değişikliği yapılabilir.
b) TİK tarafından tez önerisi birinci kez reddedilen öğrenci isterse tez konusu değişikliği

yapabilir.
(3) Tez konusu değişikliklerinde de yeni konu için gerekli olduğu hallerde Etik Kurulu

Kararı istenir.

Sayfa : 14                               RESMÎ GAZETE                            13 Temmuz 2020 – Sayı : 31184



(4) Tez konusu değişikliklerinde de öğrencinin yeni tez konusunu, Yükseköğretim Ku-
rulu Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanına kaydetmesi gerekmektedir.

Tez başlığı değişikliği
MADDE 21 – (1) Lisansüstü programlarda tez çalışmasının her aşamasında tez başlığı

değişikliği önerilebilir. Öneri, ayrıntılı gerekçeleri içeren tez başlığı değişikliği formu doldu-
rulmak suretiyle yapılır.

(2) Yüksek lisans programlarında EABD/EASD kurulunun başvurusu, doktora/sanatta
yeterlik programlarında ise tez izleme komitesinin önerisi ile yapılan tez başlık değişikliği öne-
rileri EYK tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

(3) Tez savunması esnasında/sonunda jüri üyelerinin ortak imzası (tutanağı) ile tez baş-
lığı değişikliği önerilebilir.

Derslere devam zorunluluğu
MADDE 22 – (1) Derslere devam zorunludur. Öğrenciler ilgili EABD/EASD kurulla-

rının kararı ile teorik derslere %70, uygulama derslerine ise %80’den az olmamak koşulu ile
devam eder. Öğrencinin devam durumu, dersin sorumlu öğretim üyesi tarafından takip edilir
ve ilgili devam çizelgeleri öğretim üyesi tarafından istendiğinde Enstitüye teslim edilmek üzere
en az iki yıl süre ile muhafaza edilir.

(2) Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciler ile Senato tarafından belirlenen
haklı ve geçerli nedenlerle bir dersten devam koşulunu yerine getiremeyen öğrenci, o dersin
yarıyıl sonu ve akademik takvimde varsa bütünleme sınavlarına giremez.

(3) Dersi başarısızlık nedeniyle ikinci kez alanlar için, dersi ilk aldıklarında devam ko-
şulunu sağlamışlarsa, derse devam etme zorunluluğu aranmaz. Ancak devamsızlık nedeniyle
başarısız olan öğrenciler için derslere devam zorunluluğu aranır.

(4) Devamsızlık nedeniyle yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenci başarısız kabul edi-
lir ve öğrenciye o dersle ilgili olarak DZ (devamsız) notu verilir.

(5) Uygulaması olan derslerden kalan öğrenci, devam yükümlülüğünü yerine getirmiş
olsa bile kaldığı dersin uygulamasına devam etmek zorundadır.

(6) Uzaktan öğretim programlarında ödev, ara sınav gibi yıl içi faaliyetlerin en az birinin
yerine getirilmesi ile devam koşulu sağlanmış olur. Uzaktan öğretim programına Enstitülerde/il-
gili anabilim dallarında yerinde devam etme zorunluluğu yoktur.

(7) Uzaktan öğretim programlarında dersin sorumlusu öğretim elemanı, haftada en az
ders süresi kadar internet üzerinden öğrencilerle bağlantı kurmakla yükümlüdür. Öğrenciler,
danışmanları ve dersin sorumlusu öğretim elemanları ile ilgili her türlü iletişimlerini senkron
veya asenkron olarak internet ortamında yapar.

(8) Türkiye Cumhuriyeti’ni veya Üniversiteyi temsil amacıyla bilimsel, sosyal, kültürel
ve sportif faaliyetler ile yarışmalara katılan öğrenciler EABD/EASD Kurulu görüşü, EYK tek-
lifi ve Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla o süre içerisindeki dersler ile sınavlardan izinli sa-
yılırlar ve devamsız olarak değerlendirilmezler.

(9) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış olan lisansüstü prog-
ramlara kayıtlı engelli öğrenci, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla yü-
kümlüdür; ancak engeli nedeniyle herhangi bir dersin gerekliliklerini yerine getirmekte güçlük
çekmesi durumunda, danışmanının ve dersin öğretim üyesinin onayıyla söz konusu güçlüklerin
giderilmesine ilişkin değişiklikler, uyarlamalar, düzenlemeler yapılarak öğrencinin dersi alması
sağlanır. Öğrenci dersin gerekliliklerini yerine getiremiyor ise, varsa o derse eşdeğer olan bir
başka ders alır.
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Ders tekrarı
MADDE 23 – (1) Öğrenciler başarısız oldukları zorunlu dersleri öncelikle tekrarlamak

ve dersin açıldığı ilk yarıyılda almak zorundadırlar. Dersin herhangi bir nedenle açılmaması
durumunda, kayıt yenileme tarihinin başlangıcından itibaren en geç üç hafta içinde olmak kay-
dıyla;

a) Başarısız olunan ders zorunlu ise, danışmanının da uygun görüşü doğrultusunda
EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK’nın onayı ile buna eşdeğer bir ders ya da diğer li-
sansüstü programlardaki eşdeğer bir ders,

b) Başarısız olunan ders seçmeli ise, aynı ders açılmış olsa bile öğrenci isterse danış-
manının da uygun görüşü doğrultusunda EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK’nın onayı
ile eşdeğer tutulan ve açılan başka bir seçmeli ders

alabilir ve ilgili dersin yerine saydırabilir. Bu gibi durumlarda öğrenciye ilgili dönem
için tanınan AKTS sınırını aşmamak kaydı ile dersin alınması için takip eden yarıyılın beklen-
mesine gerek olmayıp, başarısız olunan yarıyıla bakılmaksızın ders tekrarı mümkündür.

Ders saydırma ve intibak işlemleri
MADDE 24 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen özel öğrencilerin veya başka

bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü öğrenci statüsünde ders almış ve kaydı silinmiş öğ-
rencilerin, kabul edildikleri lisansüstü programında alınması gereken derslerin toplam sayısının
%50’sini geçmemek koşuluyla ders saydırma talepleri her yarıyılın kayıt yenileme başlangı-
cından itibaren en geç üç hafta içerisinde EABD/EASD tarafından alınır. Başarılı oldukları
derslerin notlarıyla birlikte ders intibakları EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK kararıyla
yapılır.

(2) Lisansüstü programlara kabul edilen yüksek lisans öğrencilerinin, daha önce tezsiz
yüksek lisans programında aldıkları dersler, EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK kararıyla
tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir. Bu şekilde dersleri sayılan öğ-
rencilerin notlarıyla birlikte ders intibakları yapılır. İntibak edilecek ders sayısına ilişkin bu
maddenin birinci fıkrasındaki kural uygulanır.

(3) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereği EABD/EASD programlarına yatay geçiş
yapan öğrencinin başka bir yükseköğretim kurumunda alınan dersi/dersleri EABD/EASD ku-
rulunun önerisi ve EYK kararıyla yatay geçiş yaptığı programındaki dersin/derslerin yerine
sayılabilir. Bu şekilde dersin/derslerin kodları, adları ile birebir sayılan dersin/derslerin başarı
notları için Üniversitenin uyguladığı 4’lük not sistemi karşılığındaki harf notu uygulanır. AKTS
kredileri mevcut programdaki AKTS kredilerine intibak edilir.

(4) Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrası gereği EABD/EASD kurulu-
nun önerisi üzerine EYK tarafından uygun görülen koşullarda, başka bir yükseköğretim kuru-
mundan alınan dersin/derslerin kodları, adları ile AKTS kredileri birebir sayılan dersin/derslerin
başarı notları için Üniversitenin uyguladığı 4’lük not sistemi karşılığındaki harf notu uygulanır.

(5) Ders saydırmaya ilişkin diğer esaslar EYK kararlarıyla belirlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Programlar ve Sınavlar, Değerlendirme, Notlara İtiraz, Ortalama,
Kayıt Dondurma ve İlişik Kesme

Programlar ve sınavlar
MADDE 25 – (1) EABD/EASD lisansüstü öğretim planları, lisansüstü programdan

mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez, seminer ve benzeri ça-
lışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları Senato tarafından kararlaştırılan asgari
muhtevaya uymak şartı ile ilgili Enstitü kurulunda görüşülerek onaylanır.
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(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üye-
leri tarafından verileceği, ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi üzerine EYK tarafından
belirlenir.

(3) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir
dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

(4) Sınav türleri, ayrıntısı aşağıda açıklanan ödev, ara sınav, mazeret sınavı, yarıyıl sonu
sınavı, bütünleme sınavı ve tek ders sınavıdır. Bu sınavlar ders programlarında belirtildiği gibi,
yazılı, sözlü, sözlü ve yazılı ya da uygulamalı olarak yapılır. EABD/EASD başkanlığı yeterlik,
seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavları, kâğıt ortamında ve eş zamanlı olarak
yapabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir
soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde
elektronik ortamda da yapabilir ve ölçmenin hangi sınav türü ile yapılacağına dersi yürüten
öğretim üyesi karar vererek yarıyıl başında Enstitüye bildirir. Sınavlarda sorulacak soruların
hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında
veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler, YÖK
tarafından belirlenir.

a) Ara sınav: Bir yarıyılda tez hazırlık çalışması, tez çalışması ve uzmanlık alan dersi
hariç olmak üzere her ders için en az bir ara sınav yapılır.

b) Mazeret sınavı: Sadece ara sınavlardan herhangi birine, Senato tarafından belirlenmiş
haklı ve geçerli nedenlerle katılamayan öğrenciler için, EYK kararı ile mazeret sınavı açılır.
Mazeret sınavına girmek isteyen öğrenciler mazeretlerinin bitim tarihini takip eden yedi gün
içinde mazeretlerini gösterir belgenin ekli olduğu bir dilekçe ile Enstitüye başvurmak zorun-
dadır. Yarıyıl sonu sınavları ile bütünleme sınavları için mazeret sınav hakkı verilmez.

c) Yarıyıl sonu sınavı: Her yarıyıl sonunda, Akademik Takvim Yılı içerisinde belirlenen
ve ilan edilen tarihler arasında tez hazırlık çalışması, tez çalışması ve uzmanlık alan dersi hariç
olmak üzere her ders için yarıyıl sonu sınavı yapılır.

ç) Bütünleme sınavı: Yarıyıl sonu sınavında başarısız olan öğrenciler için Akademik
Takvim Yılı içerisinde belirlenen ve ilan edilen tarihlerde, bütünleme sınavı yapılır.

d) Tek ders sınavı: Seminer, uzmanlık alan dersleri, tez hazırlık çalışması ve tez çalış-
ması hariç programındaki almakla yükümlü olduğu dersleri alan, derslere devam koşulunu ye-
rine getiren ve tek dersten başarısız olan öğrencileri kapsar. Bu durumdaki öğrenciler bütünleme
sınavlarından en geç 10 gün sonra Enstitüye dilekçe ile müracaat ederler. İlgili öğrencilerin
durumlarının incelenmesi ve uygun bulunması halinde, EYK’nın belirlediği ve ilan edilen ta-
rihlerde tek ders sınavına girerler. Tek ders sınavı neticesinde başarısız olan öğrencilerin bu sı-
navdan aldıkları not geçersiz sayılır ve transkriptlerine işlenmez. Tek ders sınavlarının not de-
ğerlendirmesinde yarıyıl içinde alınan diğer notlar dikkate alınmaz.

(5) Uzaktan öğretim programlarında yarıyıl sonu sınavları, ilgili anabilim dalının uygun
gördüğü derslik, laboratuvarlar veya atölye ortamlarında yapılır. Uygulama sınavları, ilgili ana-
bilim dalında yapılabileceği gibi, öğrenciye internet üzerinden verilen proje ya da ödevlerin
değerlendirilmesi biçiminde de yapılabilir. Ara sınavlar internet aracılığıyla duyurulur.

(6) Sınavı yapan öğretim üyesi sınav sonuçlarını sınav tarihinden itibaren yedi iş günü
içinde Üniversitenin not sistemine girerek ilan eder. Süresi içinde ilan edilmeyen notların ilanı
için sorumlu öğretim üyesi gerekçesini belirten dilekçesini EABD/EASD başkanlığı aracılığıyla
not sisteminin tekrar açılması için ilgili enstitüye sunar. Sınav tutanağının bir nüshası, sınav
belgeleri, ödev dosyaları ve diğer notlar istenildiğinde Enstitüye teslim edilmek üzere sınav
tarihinden itibaren iki yıl süreyle dersi veren öğretim üyesi tarafından saklanır.
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(7) Lisansüstü programlara kayıtlı engelli öğrenci, bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde
belirtilen sınavlara girmek zorundadır, ancak öğrencinin performansının en iyi şekilde değer-
lendirilebilmesi için, öğrencinin engeli temel alınarak dersi veren öğretim üyesi onayı ile sınav
yeri, süresi, biçimi değiştirilip uygun hale getirilebilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe, bilgi-
sayar, büyüteç gibi ek gereçler, okumaya ya da yazmaya yardımcı kişi ya da araçların kullanıl-
masına izin verilir.

Değerlendirme
MADDE 26 – (1) Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Ara sınav ve yarıyıl

sonu sınav notlarının ders başarı puanının hesaplanmasında esas alınacak katkı oranları, dersi
veren öğretim üyesi tarafından Enstitüye ilgili yarıyıl başlarında yazılı olarak bildirilir.

(2) Öğrencinin bir dersten başarı notu, dersi veren öğretim üyesi tarafından belirlenir
ve harf notu olarak takdir edilir. Bu amaçla bağıl değerlendirme ve mutlak değerlendirme yön-
temlerinden istatistiksel ölçütlere göre uygun olan yöntem kullanılır. Başarı notlarının ifade
ettikleri başarı dereceleri ve katsayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

(3) Diğer harf notları şunlardır:
a) YT (yeterli): Not ortalamalarına katılmayan ders, seminer, uzmanlık alan dersi, proje,

tez çalışmaları ve benzeri çalışmalarda başarılı olduğunu gösterir.
b) YZ (yetersiz): Not ortalamalarına katılmayan ders, seminer, uzmanlık alan dersi,

proje, tez çalışmaları gibi çalışmalarda başarısız olduğunu gösterir.
c) DZ (devamsız): Kredili derslerde devam koşulunu sağlamayan öğrencilere verilir ve

başarı ortalamasına katılır.
Sınavlarda kopya
MADDE 27 – (1) Sınavlarda kopya çeken, kopyaya teşebbüs eden, kopya veren; ödev,

rapor, bitirme tezi ve benzeri çalışmalarda referans vermeden alıntı yapan öğrenci o dersten
başarısız sayılır. Ayrıca öğrenci hakkında disiplin işlemi yapılır.

Disiplin
MADDE 28 – (1) Lisansüstü programına kayıtlı öğrenciler, 18/8/2012 tarihli ve 28388

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine
tabidirler.

Notlara itiraz
MADDE 29 – (1) Öğrenciler, lisansüstü derslerinde aldıkları notlara maddi hata yö-

nünden itiraz edebilirler. İtirazlar not ilanından itibaren yedi iş günü içinde yazılı olarak Ens-
titüye yapılır ve dersi veren öğretim üyesi tarafından incelenir. İtirazlar öğretim üyesinin rapo-
runa istinaden, EABD/EASD kurulunun görüşü üzerine EYK tarafından karara bağlanır.

Öğretim üyesinin sınav sonucunu düzeltmesi
MADDE 30 – (1) Öğretim üyesinin sınav notunu düzeltme başvurusu, söz konusu der-

sin sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren yedi iş günü içinde gerekçesini belirten bir dilekçe
ve düzeltmeye esas olacak ekleri ile EABD/EASD’ye müracaatı ile gerçekleşir. Düzeltme iş-
lemi EYK kararı ile kesinleşir.

Not ortalaması
MADDE 31 – (1) Her yarıyıl sonunda, öğrencilerin başarı durumu YANO ve GANO

ile belirlenir. Bu amaçla, kayıt olunan ve not ortalamalarına katılan her dersin AKTS kredisinin
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değeri ile o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin
toplam AKTS kredisi değerine bölünmesi ile bir not ortalaması bulunur. Bu işlem bir yarıyıl
içinde alınan dersler için yapılırsa YANO, o zamana kadar alınmış bütün dersler için yapılırsa
GANO elde edilir.

(2) Not ortalaması, tamsayıdan sonra iki basamaklı olarak gösterilir.
Ortalamanın yükseltilmesi
MADDE 32 – (1) Öğrenciler daha önce geçer not aldıkları dersleri, genel not ortala-

malarını yükseltmek üzere, lisansüstü öğrenimi süresi içinde tekrarlayabilirler. Tekrarlanan
derste, önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.

Kayıt dondurma ve izinli sayılma
MADDE 33 – (1) Lisansüstü programlarda öğrencilerin kayıt dondurma ve izinli sa-

yılmaları ile ilgili esaslar şunlardır:
a) Öğrenimine ara vermek zorunda kalan öğrenci, Senato tarafından belirlenen haklı

ve geçerli nedenlere uygun olarak mazeretini kanıtlaması ve bu mazeretin EYK tarafından ka-
bul edilmesi kaydıyla en fazla iki yarıyıl (askerlik görevini yapacak olan öğrenciler en fazla
üç yarıyıl) için kayıt dondurabilir. Bu durumda, öğrencinin her türlü öğrencilik hakları dondu-
rulur. Öğrenci kayıt dondurduğu süre içinde öğrenimine devam edemez, sınavlara giremez, sı-
nava girmiş olsa bile aldığı notlar geçerli sayılmaz. Kayıt dondurma, EYK’nın kabul kararı
verdiği yarıyıl başlangıcından başlamak üzere yine EYK’nın belirlediği yarıyıla ait sınavların
sona erdiği tarihe kadar olan süreyi kapsar.

b) Öğrencinin, mazeretli veya izinli sayılabilmesi için, Senato tarafından belirlenen
haklı ve geçerli nedenlere uygun olan mazeretin bitim tarihini takip eden 7 gün içinde kanıtla-
yıcı belgelerini bir dilekçe ekinde Enstitüye sunması durumunda, EYK öğrencinin ne kadar
süre ile mazeretli-izinli sayılacağına karar verir. Bu sürede beyan edilmeyen mazeretler kabul
edilmez. Mazereti kabul edilenlerin kaydı dondurulmuş sayılmaz. Öğrencinin mazeretli veya
izinli olduğu günler, derslerini yürüten öğretim elemanlarına Enstitü tarafından yazılı olarak
bildirilir. Bu kapsamdaki öğrenciler izinli sayıldıkları süre içindeki derslerden ve sınavlardan
izinli sayılabilir, derslere katılamadığı süreler devamsızlık olarak değerlendirilmez.

c) Rektörlük onayı ile öğrenci değişimi programından yararlanacak/yararlanan öğren-
cilerin durumları, EABD/EASD başkanlığınca hazırlanan intibak programı incelenerek EYK
tarafından karara bağlanır. EYK kararı ile öğrenci değişimi programından yararlanan öğrenci,
toplam öğrenim süresi dâhilinde izinli sayılır.

İlişik kesme/kayıt silme
MADDE 34 – (1) Lisansüstü programlara devam eden öğrencilerin ilişik kesme/kayıt

silme durumlarına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Tezsiz yüksek lisans programlarında;
1) Azami sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayanlar ile dönem

projesinde başarılı olduğu hâlde azami süre içinde dönem projesini ve gerekli diğer belgeleri
teslim etmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

2) Bilimsel hazırlık programında iki yarıyıl sonunda başarılı olamayan öğrencinin Ens-
titü ile ilişiği kesilir.

3) Öğrencinin kendi isteği doğrultusunda da kayıt silme işlemi gerçekleşebilir. Kaydını
sildirmek isteyen öğrenci, dilekçe ile Enstitüye başvurarak kayıt silme işlemi gerçekleştirilir.

4) Programa kayıt yaptıran ancak, belgelerinde eksiklik, tahribat veya tahrifat bulunan-
ların, başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası alarak çıkarılmış olanların kesin
kaydı yapılmış olsa bile, tespit edilmesi durumunda kaydı silinir.
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5) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde belirtilen kayıt silmeyi
gerektirecek bir eylem gerçekleştirenlerin kaydı silinir.

6) Enstitüyle ilişiği kesilen öğrencinin durumu, ilgili kişi, birim ve kurumlara bildirilir.
7) Kaydı silinen öğrencinin ödenmiş olan öğrenci katkı payı iade edilmez.
b) Tezli yüksek lisans programlarında;
1) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini en az CC ve seminer

dersini YT (yeterli) başarı notuyla tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
2) Bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesindeki süreçleri belirtilen zaman dilimlerinde ye-

rine getirmeyen/tamamlamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
3) Azami süreler içinde tez çalışmasında başarısız olan, tez savunmasına girmeyen veya

tez savunma sınavı sonucunda tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği
kesilir.

4) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen ve tez savunma tarihinden itibaren en geç üç
ay sonunda düzeltme yapılmış tezini aynı jüri önünde yeniden savunduğu halde başarısız bu-
lunan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

5) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen ve en geç üç ay sonunda aynı jüri önünde
tezini mazeretsiz olarak yeniden savunmayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

6) Tez savunma sınavında başarılı olduğu halde tezin, Enstitü tez yazım kurallarına uy-
gun ve istenen sayıda ciltlenmiş kopyalarını ve gerekli diğer belgeleri bir ay içerisinde (EYK
kararı ile en fazla bir ay daha uzatılabilir) teslim etmeyen ve Senato tarafından belirlenmiş
haklı ve geçerli mazeret beyan eden azami süresini doldurmamış olanlar dışında yukarıda be-
lirtilen tez teslim süresini dolduran öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

7) Bilimsel hazırlık programında iki yarıyıl sonunda başarılı olamayan, öğrencinin Ens-
titü ile ilişiği kesilir.

8) Öğrencinin kendi isteği doğrultusunda da kayıt silme işlemi gerçekleşebilir. Kaydını
sildirmek isteyen öğrencinin dilekçe ile Enstitüye başvurması halinde kayıt silme işlemi ger-
çekleştirilir.

9) Programa kayıt yaptıran ancak, belgelerinde eksiklik, tahribat veya tahrifat bulunan-
ların, başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası alarak çıkarılmış olanların kesin
kaydı yapılmış olsa bile, tespit edilmesi durumunda kaydı silinir.

10) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde belirtilen kayıt silmeyi
gerektirecek bir eylem gerçekleştirenlerin kaydı silinir.

11) Enstitüyle ilişiği kesilen öğrencinin durumu, ilgili kişi, birim ve kurumlara bildirilir.
12) Kaydı silinen öğrencinin ödenmiş olan öğrenci katkı payı iade edilmez.
c) Doktora programlarında;
1) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile

kabul edilenler (bütünleşik doktora) için altı yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili
derslerini CB ve seminer dersini YT (yeterli) başarı notuyla tamamlayamayan öğrencinin Ens-
titü ile ilişiği kesilir.

2) Kredili ve kredisiz tüm derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan
ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını azami süreler içinde tamamlayamayan öğ-
rencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

3) Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en geç beşinci
yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilenler (bütünleşik doktora) için en geç yedinci yarıyılın
sonuna kadar yeterlik sınavına girmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

4) Doktora yeterlik sınavının her birinden (yazılı ve sözlü) ayrı ayrı olmak üzere iki
kez başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
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5) Yeterlik sınavında başarılı olduğu halde, yeterlik sınav tarihinden itibaren mazeretsiz
olarak 6 ay içerisinde tez önerisini Enstitüye teslim etmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği ke-
silir.

6) Tez önerisi, tez izleme komitesince iki kez reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği
kesilir.

7) Doktora tez çalışmasında tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez ya da aralıklı
olarak üç kez başarısız bulunan veya TİK’e bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen sü-
reler içerisinde mazeretsiz olarak katılmayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

8) Tez savunma sınavı sonucunda, tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Ens-
titü ile ilişiği kesilir.

9) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen ve en geç altı ay içinde düzeltme yapılmış te-
zini aynı jüri önünde yeniden savunduğu halde tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin
Enstitü ile ilişiği kesilir.

10) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen ve en geç altı ay içinde aynı jüri önünde
tezini mazeretsiz olarak yeniden savunmayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

11) Tez savunma sınavında başarılı olduğu halde tezin, Enstitü tez yazım kurallarına
uygun ve istenen sayıda ciltlenmiş kopyalarını ve gerekli diğer belgeleri bir ay içerisinde (EYK
kararı ile en fazla bir ay daha uzatılabilir) teslim etmeyen ve Senato tarafından belirlenmiş
haklı ve geçerli mazeret beyan eden azami süresini doldurmamış olanlar dışında yukarıda be-
lirtilen tez teslim süresini dolduran öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

12) Bilimsel hazırlık programında iki yarıyıl sonunda başarılı olamayan öğrencinin
Enstitü ile ilişiği kesilir.

13) Öğrencinin kendi isteği doğrultusunda da kayıt silme işlemi gerçekleşebilir. Kaydını
sildirmek isteyen öğrencinin dilekçe ile Enstitüye başvurması halinde kayıt silme işlemi ger-
çekleştirilir.

14) Programa kayıt yaptıran ancak, belgelerinde eksiklik, tahribat veya tahrifat bulu-
nanların, başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası alarak çıkarılmış olanların kesin
kaydı yapılmış olsa bile, tespit edilmesi durumunda kaydı silinir.

15) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde belirtilen kayıt silmeyi
gerektirecek bir eylem gerçekleştirenlerin kaydı silinir.

16) Enstitüyle ilişiği kesilen öğrencinin durumu ilgili kişi, birim ve kurumlara bildirilir.
17) Kaydı silinen öğrencinin ödenmiş olan öğrenci katkı payı iade edilmez.
ç) Sanatta yeterlik programlarında;
1) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile

kabul edilenler için altı yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini CB ve se-
miner dersini YT (yeterli) başarı notuyla tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

2) Kredili ve kredisiz tüm derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan
ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez, sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi çalışmalarını
azami süreler içinde tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

3) Sanatta yeterlik programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en geç be-
şinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilenler (bütünleşik doktora) için en geç yedinci yarı-
yılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

4) Yeterlik sınavının her birinden (yazılı ve sözlü) ayrı ayrı olmak üzere iki kez başarısız
olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

5) Yeterlik sınavında başarılı olduğu halde mazeretsiz olarak altı ay içerisinde tez öne-
risini Enstitüye teslim etmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
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6) Tez önerisi, tez izleme komitesince iki kez reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği
kesilir.

7) Tez çalışmasında tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez ya da aralıklı olarak
üç kez başarısız bulunan veya TİK’e bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen süreler içe-
risinde mazeretsiz olarak katılmayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

8) Tez savunma sınavı sonucunda, tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Ens-
titü ile ilişiği kesilir.

9) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen ve en geç altı ay içinde düzeltme yapılmış te-
zini aynı jüri önünde yeniden savunduğu halde tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin
Enstitü ile ilişiği kesilir.

10) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen ve en geç altı ay içinde aynı jüri önünde
tezini mazeretsiz olarak yeniden savunmayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

11) Tez savunma sınavında başarılı olduğu halde tezin, Enstitü tez yazım kurallarına
uygun ve istenen sayıda ciltlenmiş kopyalarını ve gerekli diğer belgeleri bir ay içerisinde (EYK
kararı ile en fazla bir ay daha uzatılabilir) teslim etmeyen ve Senato tarafından belirlenmiş
haklı ve geçerli mazeret beyan eden azami süresini doldurmamış olanlar dışında yukarıda be-
lirtilen tez teslim süresini dolduran, öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

12) Bilimsel hazırlık programında iki yarıyıl sonunda başarılı olamayan öğrencinin
Enstitü ile ilişiği kesilir.

13) Öğrencinin kendi isteği doğrultusunda da kayıt silme işlemi gerçekleşebilir. Kaydını
sildirmek isteyen öğrencinin dilekçe ile Enstitüye başvurması halinde kayıt silme işlemi ger-
çekleştirilir.

14) Programa kayıt yaptıran ancak, belgelerinde eksiklik, tahribat veya tahrifat bulu-
nanların, başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası alarak çıkarılmış olanların kesin
kaydı yapılmış olsa bile, tespit edilmesi durumunda kaydı silinir.

15) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde belirtilen kayıt silmeyi
gerektirecek bir eylem gerçekleştirenlerin kaydı silinir.

16) Enstitüyle ilişiği kesilen öğrencinin durumu ilgili kişi, birim ve kurumlara bildirilir.
17) Kaydı silinen öğrencinin ödenmiş olan öğrenci katkı payı iade edilmez.
18) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin, ilişiklerin kesilmesi ve kayıt silme ile

ilgili yukarıda belirtilen hususların dışında ortaya çıkan herhangi bir durumda EYK kararları
geçerlidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programlarıyla İlgili Esaslar

Yüksek lisans
MADDE 35 – (1) Yüksek lisans programı tezsiz ve tezli olmak üzere iki şekilde yürü-

tülebilir. Ayrıca yükseköğretim kurumlarında; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda
bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faali-
yetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü tezli veya tezsiz lisansüstü uzaktan öğretim programları
açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla veri-
lecek dersler ve kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli,
yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin
diğer hususlar, YÖK tarafından belirlenir.

Tezsiz yüksek lisans programlarının amacı
MADDE 36 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konularda

derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
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(2) Tezsiz yüksek lisans programı normal öğretim, ikinci öğretim ve uzaktan öğretim
şekillerinde yapılabilir.

Tezsiz yüksek lisans programlarında ders yükü
MADDE 37 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, toplam 30 krediden ve 60 AKTS kre-

disinden az olmamak koşuluyla en az 10 ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi
dersi kredisiz olup YT (yeterli) veya YZ (yetersiz) olarak değerlendirilir.

(2) Öğrenci dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve
yarıyıl sonunda ilgili EABD/EASD’ye yazılı rapor vermek zorundadır.

(3) Öğrenci lisans eğitimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden ya da
diğer yükseköğretim kurumlarında yürütülmekte olan lisans programlarından danışmanın öne-
risi, EABD/EASD kurulunun görüşü ve EYK kararı ile en çok üç ders alabilir.

(4) Öğrenciler diğer yükseköğretim kurumlarında yürütülmekte olan yüksek lisans
programlarından ders alamazlar. Kapatılan ya da öğretim elemanı koşulunu sağlayamayan li-
sansüstü programlarda bu koşul aranmaz.

(5) Birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bir dersin hem örgün öğretim yoluyla
hem de uzaktan öğretim yoluyla verilmesi halinde, dersi uzaktan öğretim yoluyla almayı tercih
eden öğrencilerden, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine göre hesaplanan
AKTS kredisi başına öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti tutarı üzerinden öğrenim ücreti
alınır.

Tezsiz yüksek lisans programlarının süresi
MADDE 38 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

lıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç
yarıyıldır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programında bir öğrencinin başarılı sayılabilmesi için, aldığı
tüm derslerden CC veya bunun üzerinde bir not alması ve dönem projesinden ve yönlendirilmiş
çalışma derslerinden YT (yeterli) notu alması gerekir.

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 39 – (1) Kredili derslerinden ve dönem projesinden başarılı olmak kaydıyla,

dönem projesinin dijital kopyası ile en az bir adet ciltlenmiş nüshasını dönem projesini başarıyla
tamamladığı tarihten itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden öğrenciye EYK kararıyla
tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Mezuniyet tarihi dönem projesinin imzalanan nüshasının
Enstitüye teslim edildiği tarihtir. EYK başvuru halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uza-
tabilir. Bu koşulları yerine getirinceye kadar öğrencinin mezuniyet işlemlerine başlanmaz. Öğ-
renci öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu EABD/EASD’deki
programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, ilgili Enstitünün tezli lisansüstü
programlarının amaç ve içerikleri aynı olmak koşuluyla ve tezli yüksek lisans programı için
belirlenmiş olan asgari koşulları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş
yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler EYK kararıyla tezli
yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

Tezli yüksek lisans programının amacı
MADDE 40 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma

yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yete-
neği kazanmasını sağlamaktır. Tezli yüksek lisans programı birinci öğretim, ikinci öğretim ve
uzaktan öğretim şekillerinde yapılabilir.
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Tezli yüksek lisans programlarında ders yükü
MADDE 41 – (1) Tezli yüksek lisans programı en az yedi ders ve 21 kredi (uzmanlık

alan dersi, seminer, tez hazırlık çalışması ve tez çalışması hariç) ile uzmanlık alan dersi, semi-
ner, tez hazırlık çalışması ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden
oluşur. Seminer, uzmanlık alan, tez hazırlık çalışması ve tez çalışması dersleri kredisiz olup
başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Öğrenci lisans eğitimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden ya da
diğer yükseköğretim kurumlarında yürütülmekte olan lisans programlarından danışmanın öne-
risi, EABD/EASD kurulunun görüşü ve EYK kararı ile en çok iki ders alabilir.

(3) Öğrenci diğer yükseköğretim kurumlarında yürütülmekte olan yüksek lisans prog-
ramlarından danışmanın önerisi, EABD/EASD kurulunun görüşü ve EYK kararı ile en fazla
iki ders alabilir. Kapatılan ya da öğretim elemanı koşulunu sağlayamayan lisansüstü program-
larda bu zorunluluk aranmaz.

(4) Normal öğretim veya ikinci öğretim programlarındaki bir dersin hem örgün öğretim
yoluyla hem de uzaktan öğretim yoluyla verilmesi halinde, dersi uzaktan öğretim yoluyla al-
mayı tercih eden öğrencilerden, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine göre
hesaplanan AKTS kredisi başına öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti tutarı üzerinden öğre-
nim ücreti alınır. Normal öğretim programlarındaki bir dersin ikinci öğretim yoluyla alınması
tercihinde de aynı kural uygulanır.

Tezli yüksek lisans programlarının süresi
MADDE 42 – (1) Bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç olmak üzere, tezli yüksek lisans

programının normal tamamlama süresi her yarıyıl kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmak-
sızın en az iki yarıyıl ders ve en az iki yarıyıl tez çalışması olmak üzere dört yarıyıldır. Azami
süre altı yarıyıl olup, mezuniyete hak kazanabilmek için öğrencinin en az 120 AKTS’yi ta-
mamlaması gerekmektedir. Ancak öğrenci kayıtlı olduğu programdaki alması gereken tüm
derslerden başarılı olması, tez konusu veya alanı ile ilgili danışmanı haricinde ortak bir yazarı
olmayan bir makalenin TR Dizin’de (ULAKBİM) ya da düzenli olarak en az beş yıldır yayım-
lanan uluslararası veritabanları/endekslerce taranan hakemli dergilerden birinde yayımlanması
ya da yayına kabul edilmesi (DOI numarası alınması) koşulu ile üçüncü yarıyılın sonunda tez
savunma sınavına girebilir. Bu durumdaki öğrenci, tez savunmasına girebilmesi için ilgili ma-
kalesinin dergide yayımlanan tam metnini (yayımlandığı derginin künye, tarandığı endeks bil-
gileri ve benzeri) veya ilgili makalenin DOI numarasını ve yayımlanacak tarihini içeren kabul
mektubunu, bir dilekçe ekinde Enstitüye sunmakla yükümlüdür. Bu durumdaki öğrenci eğer
tez savunmasından başarılı olmuşsa, yayımlanan söz konusu bu makale, EYK kararı ile öğ-
rencinin dördüncü yarıyılda alacağı Uzmanlık Alan Dersi ve Tez Çalışması derslerinin yerine
sayılır. Böylelikle öğrencinin mezun olabilmesi için gerekli olan 120 AKTS tamamlanmış olur.

(2) Öğrenci, azami dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini en
az CC ve seminer dersini YT (yeterli) başarı notuyla tamamlamak durumundadır.

(3) Tezli yüksek lisans programında öğrencinin başarılı sayılabilmesi için, aldığı tüm
derslerden CC veya bunun üzerinde bir not alması ve seminer, uzmanlık alan, tez hazırlık ça-
lışması ve tez çalışması derslerinden YT (yeterli) notu alması gerekir.

Yüksek lisans tez çalışmasının sonuçlanması
MADDE 43 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki öğrenci, tezini Senatonun belir-

lediği yazım kurallarına uygun bir biçimde hazırlar ve jüri önünde sözlü olarak savunur. Sanat
çalışması yapan öğrenci ise sanatsal çalışmasını jüriye sunar ve tezini jüri önünde sözlü olarak
savunur.
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(2) Yüksek lisans tezleri savunmaya alınmadan önce öğrenci, tezin istenen sayıda nüs-
hasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı
olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını ve dijital kopyasını tez jüri atama formu ile birlikte
EABD/EASD başkanlığı aracılığıyla talep ettiği tez savunma tarihinden en geç 30 gün önce
Enstitüye ulaştırır. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu, tez de-
ğerlendirme formu ile birlikte jüri üyelerine bildirir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin
tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere EYK’ya gönderilir. Talep edilen sınav
tarihi dikkate alınarak, EYK tarafından onaylanıp kesinleşen sınav tarihi, danışmana ve diğer
jüri üyelerine bildirilir. Sınav tarihi kesinleştikten sonra ilgili EABD/EASD başkanlığı ve Ens-
titü tarafından internet sayfaları ya da ilan panoları aracılığıyla sınav yeri ve tarihi ilan edilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili EABD/EASD kurulunun görüşü,
EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı,
en az biri de kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere üç asıl ve biri kendi yüksek-
öğretim kurumu dışından olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden, iki danışmanlı tezlerde ise
biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere
beş asıl ve biri kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden
oluşur. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun ilgili olması
gerekir.

(4) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler gerekçelerini, savunma sınavından
önce EABD/EASD başkanlığı aracılığıyla Enstitüye bildirir. Gerekçesiz bir şekilde tez savunma
sınavına katılmayan veya mazeretleri EYK tarafından uygun bulunmayan jüri üyesi öğretim
üyelerine EYK kararı ile bir yıl süre ile yeni öğrenci danışmanlığı verilmez.

(5) Yüksek lisans tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap
bölümünden oluşur. Tezin sunum kısımları dinleyicilerin (öğretim elemanları, lisansüstü öğ-
renciler, alanın uzmanları) katılımına açık olarak yapılır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez çalışması hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar EABD/EASD başkanlığınca tez sınavını izleyen
üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci tez savunma tarihinden itibaren en
geç üç ay içinde gerekli düzeltmeleri yapar ve tezini sınav tarihinden 15 gün önce jüri üyelerine
ulaştırır. Danışman, yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü, talep
edilen sınav tarihi ile tezin nüshalarını ve dijital kopyasını, intihal yazılım programı raporunu
EABD/EASD başkanlığı aracılığıyla talep edilen savunma tarihinden en az 10 gün önce Ens-
titüye teslim eder. Öğrenci, üç aylık süre koşulunu aşmayacak bir tarihte aynı jüri önünde tezini
yeniden savunur.

(8) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez çalışması hakkında, salt çoğunlukla
kabul veya ret kararı verir. Bu karar EABD/EASD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün
içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(9) Tezi ilk savunmada veya düzeltme sonrasında reddedilen öğrencinin talep etmesi
ve ilgili alanda tezsiz yüksek lisans programı bulunması durumunda, tezsiz yüksek lisans prog-
ramının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri asgari koşullarını yerine getirmek kaydıyla,
kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(10) Tez savunması sonucunda başarılı bulunan tezin fikri mülkiyet hakkı, aksi belir-
tilmedikçe, Üniversiteye aittir.
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Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 44 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak

kaydıyla, tezinin dijital kopyası ve en az üç adet ciltlenmiş nüshası ile YÖK Başkanlığı Ulusal
Tez Merkezince gerekli görülen diğer belgeleri tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay için-
de Enstitüye teslim eden ve tezi EYK tarafından onaylanan öğrenciye tezli yüksek lisans dip-
loması verilir. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalanan nüshasının
Enstitüye teslim edildiği tarihtir. EYK başvuru halinde teslim süresini en fazla bir ay uzatabilir.
Öğrenci bu koşulları yerine getirinceye kadar mezuniyet işlemlerine başlanmaz, öğrencilik
haklarından yararlanamaz.

(2) Sanat çalışması yapan bir öğrenci, tez çalışmasının yanı sıra, çalışmalarını açıklayan
ve belgeleyen bir dosyayı Enstitüye teslim eder.

(3) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu EABD/EASD
programının YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(4) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Enstitü tarafından YÖK
Başkanlığına gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programlarıyla İlgili Esaslar

Doktora programının amacı
MADDE 45 – (1) Doktora programının amacı, YÖK’ün belirlediği ilkeler çerçevesinde,

öğrenciye, bağımsız araştırma yapmak, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irde-
leyerek yorum yapmak, analiz etmek ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli yöntemleri belir-
leme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin bilime yenilik
getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama ni-
teliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

(2) İkinci öğretim ve uzaktan öğretim yoluyla doktora programı yürütülemez.
Doktora programlarında ders yükü
MADDE 46 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğ-

renciler için en az sekiz ders ve 24 kredi (uzmanlık alan dersi, seminer, tez hazırlık çalışması
ve tez çalışması hariç) ile uzmanlık alan dersi, seminer, tez hazırlık çalışması ve tez çalışması
olmak üzere toplam en az 240 AKTS kredisinden ve yeterlik sınavından oluşacak şekilde dü-
zenlenir. Seminer, uzmanlık alan, tez hazırlık çalışması ve tez çalışması dersleri kredisiz olup
başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayan
öğrenci doktora yeterlik aşamasına geçebilir.

(2) Diğer yükseköğretim kurumlarında yürütülmekte olan doktora programlarından,
danışmanın önerisi, EABD başkanlığının görüşü ve EYK’nın onayı ile öğrenciler en fazla iki
ders alabilirler. Kapatılan ya da öğretim elemanı koşulunu sağlayamayan lisansüstü program-
larda bu koşul aranmaz.

(3) Danışmanın önerisi, EABD başkanlığının görüşü ve EYK’nın onayı ile lisans/yük-
sek lisans dersleri alınabilir. Ancak bu dersler ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(4) Bütünleşik doktora programı, en az 16 ders-60 kredi (uzmanlık alan dersi, iki adet
seminer, tez hazırlık çalışması ve tez çalışması hariç) ile uzmanlık alan dersi, iki adet seminer,
tez hazırlık çalışması ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden ve ye-
terlik sınavından oluşur. Seminer, uzmanlık alan dersi, tez hazırlık çalışması ve tez çalışması
dersleri kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci diğer yükseköğretim
kurumlarında yürütülmekte olan doktora programlarından, danışmanın önerisi, EABD/EASD
başkanlığının görüşü ve EYK’nın onayı ile en fazla dört ders alabilir. Derslerini ve seminerini
başarıyla tamamlayan öğrenci doktora yeterlik aşamasına geçebilir.
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(5) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de
düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, Üniversitenin önerisi ve Öğretim
Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine YÖK tarafından belirlenir.

Doktora programlarının süresi
MADDE 47 – (1) Doktora programlarını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen

süre hariç öğrencinin kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup, azami ta-
mamlama süresi ise 12 yarıyıldır. Doktora programı için gerekli kredili dersleri ve Seminer
dersini başarıyla tamamlamanın azami süresi ise dört yarıyıldır.

(2) Bütünleşik doktora programlarını tamamlama süresi 10 yarıyıl olup, azami tamam-
lama süresi 14 yarıyıldır. Bütünleşik doktora programına başvurmuş öğrencilerin gerekli kredili
dersleri ve Seminer dersini başarıyla tamamlamanın azami süresi altı yarıyıldır.

(3) Doktora programında, öğrencinin başarılı sayılabilmesi için, aldığı tüm derslerden
CB veya bunun üzerinde bir not alması ve seminer, uzmanlık alan, tez hazırlık çalışması ve
tez çalışması derslerinden YT (yeterli) notu alması gerekir.

(4) Bütünleşik doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile ta-
mamlamış bir öğrenci varsa ilgili programın tezli yüksek lisans programına, bu Yönetmelikte
belirlenen şartları sağlaması kaydıyla EABD kurulunun önerisi ve EYK kararıyla geçiş yapa-
bilir.

(5) Doktora yeterlik sınavlarında başarılı olan öğrenciler, kayıt yaptırarak tez önerisi
kabul edildikten sonra en az üç yarıyıl süre kullanmaları, üç kez TİK’e girmeleri ve AHCI,
SCI, SCI-EXPANDED, SSCI, SSCI-EXPANDED, Scopus, ERIC veya ESCI endekslerinin bi-
rinde taranan dergilerde tez konuları veya alanları ile ilgili danışmanı haricinde ortak bir yazarı
olmayan en az bir makalenin yayınlanması ya da yayına kabul edilmesi (DOI numarası alın-
ması) koşulu ile yedinci yarıyılın, bütünleşik doktora programında ise dokuzuncu yarıyılın so-
nunda tez savunma sınavına girebilirler. Bu durumdaki öğrenci, tez savunmasına girebilmesi
için ilgili makalesinin dergide yayımlanan tam metnini (yayımlandığı derginin künye, tarandığı
endeks bilgileri ve benzeri), veya ilgili makalenin DOI numarasını ve yayımlanacak tarihini
içeren kabul metnini, bir dilekçe ekinde Enstitüye sunmakla yükümlüdür. Bu durumdaki öğ-
renci eğer tez savunmasından başarılı olmuşsa, yayımlanan söz konusu bu makale ile EYK ka-
rarı ile öğrencinin sekizinci yarıyılda alacağı Uzmanlık Alan Dersi ve Tez Çalışması derslerinin
yerine sayılır. Böylelikle öğrencinin mezun olabilmesi için gerekli olan 240 AKTS tamamlan-
mış olur.

Doktora yeterlik sınavı
MADDE 48 – (1) Doktora yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve kav-

ramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının öl-
çülmesidir.

(2) Doktora yeterlik sınavı, güz yarıyılı için Aralık, bahar yarıyılı için ise Haziran ayları
içerisinde olmak koşulu ile yılda iki kez yapılır.

(3) Doktora için gerekli olan yabancı dil puan koşulunu ve 46 ncı ve 47 nci maddele-
rinde belirtilen koşulları sağlaması durumunda yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci, bu is-
teğini bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen aylar içerisinde yeterliliğe gireceği tarihten en
az 30 gün önce yazılı olarak ilgili EABD/EASD başkanlığına bildirir. EABD/EASD başkanlığı
öğrencinin söz konusu bu talebini EYK onayına sunmak üzere üst yazı ekinde Enstitüye bildirir.
EYK tarafından onaylanan tarih(ler) Enstitü web sayfasından ilan edilir. Senato tarafından be-
lirlenen haklı ve geçerli mazeretler dışında belirlenen söz konusu tarihler/dönemler dışında ya-
pılan başvurular, değerlendirmeye alınmaz.
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(4) Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci
yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci (bütünleşik doktora programı) ise en geç ye-
dinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(5) Doktora yeterlik sınavı, her anabilim dalı için EABD kurulunun görüşüne istinaden
EABD başkanlığınca önerilen ve EYK tarafından onaylanan ve üç yıl süreyle görev yapan beş
kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite farklı alanlardaki
sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla her bir öğrenci için en az ikisi
kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere, danışmanı dâhil beş asıl, biri kendi yük-
seköğretim kurumu dışından olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden doktora yeterlik sınav
jürilerini oluşturur. Yeterlik sınavının sözlü bölümleri dinleyicilerin (öğretim elemanları, li-
sansüstü öğrenciler, alanın uzmanları) katılımına açık olarak yapılır.

(6) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora
yeterlik sınavı başarı değerlendirmesi her sınav için kendi içinde ayrı ayrı yapılır ve yazılı
sınavı başaramayan öğrenci sözlü sınava alınmaz. Her bir sınav türünün başarı notu 70 puan
ve üzeridir. Bu doğrultuda öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki nihaî başarı durumu değer-
lendirilirken, her bir jüri üyesinin 100 tam puan üzerinden verdiği notlar, ayrı ayrı dikkate alı-
narak, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verilir.

(7) Yeterlik sınavına giren öğrencinin yeterlik sınavı sonucu, bir tutanak aracılığı ile
anabilim dalı başkanlığına bildirilir. Anabilim dalı başkanlığı, sonucu yeterlik sınavını izleyen
üç gün içinde Enstitüye yazılı olarak bildirir.

(8) Doktora yeterlik sınavının yazılı ve/veya sözlü sınavında başarısız olan öğrenci bir
sonraki yeterlik sınavı döneminde hangi sınav türünden/türlerinden başarısız olmuşsa tekrar
sınava alınır.

(9) Yeterlik sınav jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-
lamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek koşuluyla fazladan ders/dersler
almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili EYK kararıyla belirlenecek dersleri mezuniyete kadar ba-
şarmak zorundadır.

(10) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, gerekçelerini yeterlik sınavından
önce anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile Enstitüye yazılı olarak bildirir.

Doktora tez izleme komitesi
MADDE 49 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, EABD kurulunun

görüşüne istinaden, EABD başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile bir ay içinde tez izleme
komitesi (TİK) oluşturulur.

(2) TİK üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanı ve en az biri ilgili EABD
dışından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere toplam üç üye yer alır. Varsa
ikinci tez danışmanı da komite toplantılarına katılır, ancak TİK üyesi olamaz.

(3) TİK’in kurulmasından sonraki dönemlerde bu maddenin birinci fıkrasına uygun
olarak üyelerde değişiklik yapılabilir.

Doktora tez önerisi savunması ve tez çalışmalarının izlenmesi
MADDE 50 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en erken

üç ay, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kap-
sayan tez önerisini TİK önünde dinleyicilerin (öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler, alanın
uzmanları) katılımına açık şekilde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir
raporu sözlü savunmadan en geç 15 gün önce komite üyelerine ulaştırır. Geçerli bir mazereti
olmaksızın tez önerisi savunmasına belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılır. Duruma
ilişkin TİK tarafından hazırlanan tutanak EABD başkanlığınca en geç üç gün içinde Enstitüye
bildirilir.
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(2) TİK, öğrencinin sunduğu tez önerisi ile ilgili kabul, ret veya düzeltme kararını salt
çoğunlukla verir. Bu karar EABD başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç gün Ensti-
tüye tutanakla bildirilir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yö-
nünde salt çoğunlukla verilen karar EABD başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç
gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi savunmasına giren ve önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir tez konusu
seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda kendisine yeni bir danışman ve TİK atanabilir.
Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci yeni bir tez konusu önermek koşuluyla
üç ay içinde, danışmanı ve tez konusu değişen bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi
savunmasına alınır.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için TİK, ilki önerinin kabul edildiği tarihten en az
altı ay sonra olmak üzere, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak
üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci toplantı tarihinden en geç 30 gün önce komite üye-
lerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki
dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması komite tarafından YT (ye-
terli) veya YZ (yetersiz) olarak belirlenir ve hazırlanan bir tutanakla EABD başkanlığınca en
geç üç gün içinde Enstitüye bildirilir.

(5) Öğrencinin tez savunmasına girebilmesi için bu maddenin dördüncü fıkrasında be-
lirtilen zaman dilimlerinde TİK’e girmesi ve en az üç TİK raporunun başarılı olması gerekir.
TİK’e ilişkin “Tez İzleme Komitesi (TİK) Formu” ekindeki belgelerle anabilim dalı başkanlığı
üst yazısı aracılığı ile Enstitüye gönderilir.

(6) Tez önerisi savunma sürecinde yapılan TİK toplantıları öğrencinin mezuniyet şar-
tında aranan TİK toplantısı sayısına dâhil edilmez.

Doktora tezinin sonuçlanması
MADDE 51 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, tezini Senato tarafından belirle-

nen mevcut tez yazım kurallarına uygun bir biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak sa-
vunmak zorundadır. Doktora tezleri savunmaya alınmadan önce öğrenci, tezin istenen sayıda
nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı
olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını ve dijital kopyasını tez jüri atama formu ile birlikte
EABD başkanlığı aracılığıyla talep ettiği tez savunma tarihinden en geç 30 gün önce Enstitüye
ulaştırır. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu jüri üyelerine bildirir.
Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek
üzere EYK’ye gönderilir. Talep edilen sınav tarihi dikkate alınarak, EYK tarafından onaylanıp
kesinleşen sınav tarihi, danışmana ve diğer jüri üyelerine bildirilir. Sınav tarihi kesinleştikten
sonra ilgili EABD/EASD başkanlığı ve Enstitü tarafından internet sayfaları ya da ilan panoları
aracılığıyla sınav yeri ve tarihi ilan edilir.

(2) Doktora tez jürisi, tez danışmanı ve EABD kurulunun görüşü, EABD başkanlığının
önerisi ve EYK’nın onayı ile atanır. Jüri, danışman dâhil üçü öğrencinin tez izleme komitesin-
den ve en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere beş asıl ve birisi kendi
yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Eğer tezde
ikinci danışman varsa ikinci tez danışmanın oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Önerilen
jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun ilgili olması gerekir.

(3) Doktora tez jürisi, EYK tarafından onaylanan tarihte toplanarak savunma sınavını
gerçekleştirir. Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, gerekçelerini savunma sınavın-
dan önce EABD başkanlığı aracılığıyla Enstitüye bildirir. Gerekçesiz bir şekilde tez savunma
sınavına katılmayan veya mazeretleri EYK tarafından uygun bulunmayan jüri üyesi öğretim
üyelerine EYK kararı ile bir yıl süre ile yeni öğrenci danışmanlığı verilmez.
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(4) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölü-
münden oluşur. Tezin sunum kısımları dinleyicilerin (öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler,
alanın uzmanları) katılımına açık olarak yapılır.

(5) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak,
tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar EABD başkanlı-
ğınca tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi kabul edilen
öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir.

(6) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci altı aylık süreyi aşmayacak başka bir
tarihte aynı jüri önünde tezini yeniden savunur. Bu kapsamdaki öğrenciler en geç altı ay içinde
gerekli düzeltmeleri yapar ve tezini belirlenecek yeni tez savunma sınav tarihinden en geç 20
gün önce jüri üyelerine ulaştırır. Bu durumdaki öğrenci, tezine ilişkin danışmanın, yazım ku-
rallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü, talep edilen sınav tarihi ile tezin
nüshalarını ve dijital kopyasını ve intihal yazılım programı raporunu EABD/EASD başkanlığı
aracılığıyla talep edilen savunma tarihinden en az 10 gün önce Enstitüye teslim eder.

(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen ve en geç altı ay içinde aynı jüri önünde tezini
yeniden savunmayan öğrencinin tezi reddedilmiş sayılır. Jürinin duruma ilişkin olarak hazır-
layacağı tutanak EABD başkanlığınca üç gün içinde Enstitüye teslim edilir.

(8) Bütünleşik doktora programı öğrencilerinden, kredili derslerini ve/veya azami süre
içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara ya da doktora tezinde başarılı olamayanlara talep
etmeleri ve ilgili alanda tezsiz yüksek lisans programı bulunması durumunda, tezsiz yüksek li-
sans programının ders kredi yükü, proje ve benzeri asgari koşullarını yerine getirmiş olmaları
kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(9) Tez savunması sonucunda başarılı bulunan tezin fikri mülkiyet hakkı, aksi belirtil-
medikçe, Üniversiteye aittir.

Doktora programında bilimsel yayın koşulu
MADDE 52 – (1) Doktora öğrencilerinin tez savunmasına girebilmesi için, doktora

tezi konusu ya da alanı ile ilgili olmak koşuluyla danışmanı haricinde ortak bir yazarı olmayan
bir makalenin, TR Dizin’de (ULAKBİM) ya da düzenli olarak en az beş yıldır yayımlanan
uluslararası veritabanları/endekslerce taranan hakemli dergilerden birinde yayımlanması ya da
yayına kabul edilmesi (DOI numarası alınması) şartı aranır. Öğrenci, tez savunmasına girebil-
mesi için ilgili makalesinin dergide yayımlanan hali ile tam metnini (yayımlandığı derginin
künye, tarandığı endeks bilgileri ve benzeri) veya ilgili makalenin DOI numarasını ve yayım-
lanacak tarihi içeren kabul metnini, bir dilekçe ekinde tez savunması tarihi için gereken belge-
lerle birlikte Enstitüye sunmakla yükümlüdür.

Doktora diploması
MADDE 53 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak

kaydıyla, doktora tezinin dijital kopyası ve en az üç adet ciltlenmiş nüshası ile YÖK Başkanlığı
Ulusal Tez Merkezince gerekli görülen diğer belgeleri tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir
ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi EYK tarafından onaylanan öğrenciye doktora diploması
verilir. EYK başvuru halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Öğrenci bu koşulları
yerine getirinceye kadar mezuniyet işlemlerine başlanmaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Doktora diploması üzerinde, EABD programının YÖK tarafından onaylanmış adı
bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının Enstitüye
teslim edildiği tarihtir.

(3) İlgili Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir
kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK
Başkanlığına gönderilir.
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ALTINCI BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programıyla İlgili Esaslar

Sanatta yeterlik programı
MADDE 54 – (1) Sanatta yeterlik programı YÖK’ün belirlediği ilkeler çerçevesinde,

özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygu-
lama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

Sanatta yeterlik programlarında ders yükü
MADDE 55 – (1) Sanatta yeterlik programı toplam en az 10 teorik ve uygulama dersi

30 kredi (uzmanlık alan dersi, seminer, tez hazırlık çalışması ve tez çalışması hariç) ile uzman-
lık alan dersi, seminer, tez hazırlık çalışması ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 240
AKTS kredisinden ve yeterlik sınavı, sergi, tez, proje, resital, konser ve temsil gibi çalışma-
lardan oluşur. Derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayan öğrenci sanatta yeterlik aşamasına
geçebilir.

(2) Öğrenci diğer yükseköğretim kurumlarında yürütülmekte olan sanatta yeterlik prog-
ramlarından, danışmanın önerisi, EASD başkanlığının görüşü ve EYK’nın onayı ile en fazla
iki ders alabilir. Kapatılan ya da öğretim elemanı koşulunu sağlayamayan lisansüstü program-
larda bu koşul aranmaz.

(3) Danışmanın önerisi, EASD başkanlığının görüşü ve EYK’nın onayı ile lisans/yüksek
lisans dersleri alınabilir. Ancak bu dersler ders yüküne ve sanatta yeterlik kredisine sayılmaz.

(4) Lisans derecesi ile öğrenci kabul eden sanatta yeterlik programı (bütünleşik) ise en
az 17 ders ve uygulama dersi-51 kredi (uzmanlık alan dersi, iki adet seminer, tez hazırlık ça-
lışması ve tez çalışması hariç) ile uzmanlık alan dersi, iki adet seminer, tez hazırlık çalışması
ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden ve yeterlik sınavı, sergi, tez,
proje, resital, konser ve temsil gibi çalışmalardan oluşur. Öğrenci diğer yükseköğretim kurum-
larında yürütülmekte olan sanatta yeterlik programlarından, danışmanın önerisi, EASD baş-
kanlığının görüşü ve EYK’nın onayı ile en fazla dört ders alabilir. Derslerini ve seminerini ba-
şarıyla tamamlayan öğrenci sanatta yeterlik aşamasına geçebilir.

(5) Sanatta yeterlik programları yurt içi ve yurt dışı entegre sanatta yeterlik programları
şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, ilgili yükseköğretim
kurumlarının önerisi ve Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine YÖK
tarafından belirlenir.

Sanatta yeterlik programlarının süresi
MADDE 56 – (1) Sanatta yeterlik programı tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen

süre hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dö-
nem kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıldır. Azami tamamlama süresi 12
yarıyıldır.

(2) Lisans derecesi ile öğrenci kabul eden sanatta yeterlik programlarını tamamlama
süresi 10 yarıyıl olup, azami tamamlama süresi 14 yarıyıldır.

(3) Sanatta yeterlik programında, öğrencinin başarılı sayılabilmesi için, aldığı tüm ders-
lerden CC veya bunun üzerinde bir not alması ve seminer, uzmanlık alan, tez hazırlık çalışması
ve tez çalışması derslerinden YT (yeterli) notu alması gerekir.

(4) Yüksek lisans derecesi ile sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri ba-
şarıyla tamamlamanın azami süresi dört yarıyıldır.

(5) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilen öğrencilerin gerekli kre-
dili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlamanın azami süresi altı yarıyıldır.
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(6) Sanatta yeterlik programı yeterlik sınavlarında başarılı olan öğrenciler, kayıt yaptı-
rarak tez önerisi kabul edildikten sonra en az üç yarıyıl süre kullanmaları, üç kez TİK’e girme-
leri ve AHCI, SCI, SCI-Expanded, SSCI, SSCI-Expanded, Scopus, ERIC veya ESCI endeks-
lerinin birinde taranan dergilerde tez konuları veya alanları ile ilgili danışmanı haricinde ortak
bir yazarı olmayan en az bir makalenin yayınlanması ya da yayına kabul edilmesi (DOI numarası
alınması) koşulu ile yedinci yarıyılın, bütünleşik doktora programında ise dokuzuncu yarıyılın
sonunda tez savunma sınavına girebilirler. Bu durumdaki öğrenci, tez savunmasına girebilmesi
için ilgili makalesinin dergide yayımlanan tam metnini (yayımlandığı derginin künye, tarandığı
endeks bilgileri ve benzeri) veya ilgili makalenin DOI numarasını ve yayımlanacak tarihini
içeren kabul metnini, bir dilekçe ekinde Enstitüye sunmakla yükümlüdür. Bu durumdaki öğ-
renci eğer tez savunmasından başarılı olmuşsa, yayımlanan söz konusu bu makale ile EYK ka-
rarı ile öğrencinin sekizinci yarıyılda alacağı Uzmanlık Alan Dersi ve Tez Çalışması derslerinin
yerine sayılır. Böylelikle öğrencinin mezun olabilmesi için gerekli olan 240 AKTS tamamlan-
mış olur.

Sanatta yeterlik sınavı ve tez izleme komitesi (TİK)
MADDE 57 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve sanat çalış-

masıyla ilgili konularda yeterli teorik ve pratik bilgi birikimine sahip olup olmadığının ölçül-
mesidir.

(2) Yeterlik sınavı, güz yarıyılı için Aralık, bahar yarıyılı için ise Haziran ayları içeri-
sinde olmak koşulu ile yılda iki kez yapılır.

(3) Sanatta yeterlik için gerekli olan yabancı dil puan koşulunu ve bu Yönetmeliğin 55
inci ve 56 ncı maddelerinde belirtilen koşulları sağlaması durumunda yeterlik sınavına girmek
isteyen öğrenci, bu isteğini bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen aylar içerisinde yeterliliğe
gireceği tarihten en az 30 gün önce yazılı olarak ilgili EASD başkanlığına bildirir. EASD baş-
kanlığı öğrencinin söz konusu bu talebini EYK onayına sunmak üzere üst yazı ekinde Enstitüye
gönderir. EYK tarafından onaylanan tarih(ler) Enstitü web sayfasından ilan edilir. Belirlenen
tarihler/dönemler dışında yapılan başvurular, değerlendirmeye alınmaz.

(4) Sanatta yeterlik programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç
beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar
yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(5) Yeterlik sınavı, her EASD için EASD kurulu görüşüne istinaden EASD başkanlı-
ğınca önerilen ve EYK tarafından onaylanan ve üç yıl süreyle görev yapan beş kişilik sanatta
yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite farklı alanlardaki sınavları hazır-
lamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla her bir öğrenci için en az ikisi başka bir ku-
rumdan olmak üzere, birinci danışmanı dâhil beş asıl ve biri kendi yükseköğretim kurumu dı-
şından olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden sanatta yeterlik sınav jürilerini oluşturur. Ye-
terlik sınavları dinleyicilerin (öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler, alanın uzmanları) ka-
tılımına açık olarak yapılır.

(6) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yeterlik sınavı başarı
değerlendirmesi her sınav için kendi içinde ayrı ayrı yapılır ve yazılı sınavı başaramayan öğ-
renci sözlü sınava alınmaz. Her bir sınav türünün başarı notu 70 puan ve üzeridir. Bu doğrultuda
öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki nihaî başarı durumu değerlendirilirken, her bir jüri üye-
sinin 100 tam puan üzerinden verdiği notlar, ayrı ayrı dikkate alınarak, öğrencinin başarılı veya
başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verilir.
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(7) Yeterlik sınavına giren öğrencinin yeterlik sınavı sonucu, yeterlik komitesi tarafın-
dan bir tutanak aracılığı ile anasanat dalı başkanlığına bildirilir. Anasanat dalı başkanlığı, so-
nucu yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye yazılı olarak bildirir.

(8) Sanatta yeterlik sınavının yazılı ve/veya sözlü sınavında başarısız olan öğrenci bir
sonraki yeterlik sınavı döneminde hangi sınav türünden/türlerinden başarısız olmuşsa tekrar
sınava alınır.

(9) Yeterlik jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış
olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek koşuluyla fazladan ders/dersler alma-
sını isteyebilir. Öğrenci ilgili Enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(10) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, gerekçelerini yeterlik sınavından
önce anasanat dalı başkanlığı aracılığı ile Enstitüye yazılı olarak bildirir.

(11) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için; EASD kurulunun görüşüne isti-
naden, EASD başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile bir ay içinde tez izleme komitesi
oluşturulur.

(12) TİK üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanı ve en az biri ilgili EASD
dışından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere toplam üç üye yer alır. Varsa
ikinci tez danışmanı da komite toplantılarına katılır, ancak TİK üyesi olamaz.

(13) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde bu maddenin doku-
zuncu fıkrasına uygun olarak üyeliklerde değişiklik yapılabilir.

Sanatta yeterlik tez önerisi savunması ve tez çalışmalarının izlenmesi
MADDE 58 – (1) Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en erken üç ay, en

geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez
önerisini TİK önünde dinleyicilerin (öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler, alanın uzman-
ları) katılımına açık şekilde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu
sözlü savunmadan en geç 15 gün önce komite üyelerine ulaştırır. Geçerli bir mazereti olmak-
sızın tez önerisi savunmasına belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılır. Duruma iliş-
kin TİK tarafından hazırlanan tutanak EASD başkanlığınca en geç üç gün içinde Enstitüye bil-
dirilir.

(2) TİK öğrencinin sunduğu tez önerisi ile ilgili kabul, ret veya düzeltme kararını salt
çoğunlukla verir. Bu karar EASD başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde
Enstitüye tutanakla bildirilir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret
yönünde salt çoğunlukla verilen karar EASD başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç
gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi savunmasına giren ve önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir tez konusu
seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda kendisine yeni bir danışman ve TİK atanabilir.
Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci yeni bir tez konusu önermek koşuluyla
üç ay içinde, danışmanı ve tez konusu değişen bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi
savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrenci için TİK tarafından ha-
zırlanan tutanak EASD başkanlığınca üç gün içinde Enstitüye bildirilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için TİK, ilki önerinin kabul edildiği tarihten en az
altı ay sonra olmak üzere, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak
üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci toplantı tarihinden en geç 30 gün önce komite üye-
lerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki
dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması komite tarafından YT (ye-
terli) veya YZ (yetersiz) olarak belirlenir ve hazırlanan bir tutanakla EASD başkanlığınca en
geç üç gün içinde Enstitüye bildirilir.
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(5) Öğrencinin tez savunmasına girebilmesi için bu maddenin dördüncü fıkrasında be-
lirtilen zaman dilimlerinde TİK’e girmesi ve en az üç TİK raporunun başarılı olması gerekir.
TİK’e ilişkin “Tez İzleme Komitesi (TİK) Formu” ekindeki belgelerle anabilim dalı başkanlığı
üst yazısı aracılığı ile Enstitüye gönderilir.

(6) Tez önerisi savunma sürecinde yapılan TİK toplantıları öğrencinin mezuniyet şar-
tında aranan TİK toplantısı sayısına dâhil edilmez.

Sanatta yeterlik programının sonuçlanması
MADDE 59 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları; sergi, proje, resital, kon-

ser ve temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni belirlenen esaslara uygun biçimde
yazmak ve tez, sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak
savunmak zorundadır. Sanatta yeterlik tezleri savunmaya alınmadan önce öğrenci, tezin istenen
sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, yazım kurallarına uygunluğu yönün-
den yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını ve dijital kopyasını tez jüri atama formu
ile birlikte EASD başkanlığı aracılığıyla talep ettiği tez savunma tarihinden en geç 30 gün önce
Enstitüye ulaştırır. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu jüri üye-
lerine bildirir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar
verilmek üzere EYK’ye gönderilir. Talep edilen sınav tarihi dikkate alınarak, EYK tarafından
onaylanıp kesinleşen sınav tarihi, danışmana ve diğer jüri üyelerine bildirilir. Sınav tarihi ke-
sinleştikten sonra ilgili EASD başkanlığı ve Enstitü tarafından internet sayfaları ya da ilan pa-
noları aracılığıyla sınav yeri ve tarihi ilan edilir.

(2) Sanatta yeterlik tez jürisi, tez danışmanı ve EASD kurulunun görüşü, EASD baş-
kanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile atanır. Jüri danışman dâhil üçü öğrencinin tez izleme
komitesinden ve en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere beş asıl ve
birisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur.
İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık
alanları ile öğrencinin tez konusunun ilgili olması gerekir.

(3) Sanatta yeterlik tez jürisi, EYK tarafından onaylanan tarihte toplanarak savunma
sınavını gerçekleştirir. Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler gerekçelerini savunma
sınavından önce EASD başkanlığı aracılığıyla Enstitüye bildirir. Gerekçesiz bir şekilde tez sa-
vunma sınavına katılmayan veya mazeretleri EYK tarafından uygun bulunmayan jüri üyesi
öğretim üyelerine EYK kararı ile bir yıl süre ile yeni danışmanlık verilmez.

(4) Tez savunma sınavı, sanatta yeterlik çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap
bölümünden oluşur. Tezin sunum kısmı dinleyicilerin (öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler,
alanın uzmanları) katılımına açıktır.

(5) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak
tez, sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar EASD başkanlığınca tez savunma sınavını iz-
leyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen
öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir.

(6) Tezi ve sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç
altı ay içinde tez, sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasına ilişkin
gerekli düzeltmeleri yapar. Bu kapsamdaki öğrenciler en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri
yapar ve tezini belirlenecek yeni tez savunma sınav tarihinden en geç 20 gün önce jüri üyelerine
ulaştırır. Bu durumdaki öğrenci, tezine ilişkin danışmanın, yazım kurallarına uygunluğu yö-
nünden yazılı olarak belirttiği görüşü, talep edilen sınav tarihi ile tezin nüshalarını ve dijital
kopyasını ve intihal yazılım programı raporunu EASD başkanlığı aracılığıyla talep edilen sa-
vunma tarihinden en az 10 gün önce Enstitüye teslim eder.
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(7) Öğrenci altı aylık süreyi aşmayacak başka bir tarihte aynı jüri önünde tezini yeniden
savunur. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez çalışması hakkında salt çoğunlukla
kabul veya ret kararı verir. Bu karar EASD başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde Enstitüye
tutanakla bildirilir.

(8) Tezi ve sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen ve en geç altı ay
içinde aynı jüri önünde tezini ve sanatta yeterlik çalışmasını yeniden savunmayan öğrencinin
tezi reddedilmiş sayılır. Jürinin duruma ilişkin olarak hazırlayacağı tutanak EASD başkanlı-
ğınca üç gün içinde Enstitüye teslim edilir.

(9) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilen öğrencilerden, tez, sergi,
proje, resital, konser ve temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olamayanlara talep
etmeleri ve ilgili alanda tezsiz yüksek lisans programı bulunması durumunda, tezsiz yüksek li-
sans programının ders kredi yükü, proje ve benzeri asgari koşullarını yerine getirmiş olmaları
kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(10) Tez savunması sonucunda başarılı bulunan tezin fikri mülkiyet hakkı, aksi belir-
tilmedikçe, Üniversiteye aittir.

Sanatta yeterlik programında yayın koşulu
MADDE 60 – (1) Sanatta yeterlik öğrencilerinin tez savunmasına girebilmesi için, eği-

tim-öğretim süresince tez/proje, konser/resital ile ilgili en az bir makalenin TR Dizin’de
(ULAKBİM) ya da düzenli olarak en az beş yıldır yayımlanan uluslararası veritabanları/en-
dekslerce taranan hakemli dergilerden birinde yayımlanması ya da yayına kabul edilmesi (DOI
numarası alınması), alanında ulusal/uluslararası sempozyum ve kongrelere katılma veya ulusal
ya da uluslararası çapta konser/resital verme ya da sergi düzenleme koşulu aranır. Öğrenci, tez
savunmasına girebilmek için ilgili makalesinin dergide yayımlanan hali ile tam metnini (ya-
yımlandığı derginin künye, tarandığı endeks bilgileri ve benzeri), veya ilgili makalenin DOI
numarasını veya yayımlanacak tarihi içeren kabul metnini veya ulusal/uluslararası sempozyum
ve kongrelere katıldığına dair katılım belgesi ve bildirinin yayımlanmış tam halini ve konuya
ilişkin belgeleri veya konser/resital ve sergi ile ilgili belgeleri bir dilekçe ekinde tez savunması
tarihi için gereken diğer belgelerle birlikte Enstitüye sunmakla yükümlüdür.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 61 – (1) Tez ve sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olmak ve diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla, sanatta yeterlik tezinin dijital kopyası ve en az üç adet ciltlenmiş nüshası
ile YÖK Başkanlığı Ulusal Tez Merkezince gerekli görülen diğer belgeleri tez ve sanatta ye-
terlik çalışması sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi
EYK tarafından onaylanan öğrenciye sanatta yeterlik diploması verilir. EYK başvuru halinde
teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Öğrenci bu koşulları yerine getirinceye kadar
mezuniyet işlemlerine başlanmaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Sanatta yeterlik diploması üzerinde, EASD programının YÖK tarafından onaylan-
mış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının Ens-
titüye teslim edildiği tarihtir.

(3) İlgili Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tez
çalışmasının bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine su-
nulmak üzere YÖK Başkanlığına gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Uzaktan öğretime ilişkin uygulanacak usul ve esaslar
MADDE 62 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan uzaktan öğretimle ilgili hususlarda

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
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Disiplinler arası anabilim/anasanat dalı başkanları
MADDE 63 – (1) Enstitülerde disiplinler arası anabilim/anasanat dalı başkanları Lisansüstü

Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği hükümlerine göre atanır.
(2) Disiplinler arası EABD/EASD kurulları en az üç kişiden oluşur. Kurul üyeleri ilgili

EABD/EASD’de ders veren öğretim üyeleri arasından EABD/EASD başkanı tarafından
EYK’ye önerilir. EABD/EASD kurul üyeleri EYK’nın onayı ile üç yıl için atanır. Sürelerinin
dolması sonucunda aynı yol izlenir.

Öğrenci değişimi programı
MADDE 64 – (1) Üniversite ile yurt içi ve yurt dışındaki başka bir yükseköğretim ku-

rumu/yüksek teknoloji Enstitüsü arasında yapılan anlaşmalar uyarınca, öğrenci değişimi prog-
ramı çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına öğrenci gönderilebilir.
Program kapsamında gönderilen öğrencilerin kayıtları bu süre içinde Enstitüde devam eder ve
söz konusu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Öğrenciler o dönem için kendi programla-
rında almaları gereken dersler yerine, gittikleri üniversitede aldıkları derslerden sorumludurlar.
Derslerin seçimi öğrenci danışmanlarının nezaretinde ve Enstitü ilgili Değişim Programı Ko-
ordinatörünün kontrolünde yapılarak EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı
ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar AKTS kredi sistemine göre değerlendirilir. Değişim
programları kapsamında diğer üniversitelerden gelen öğrencilere de, Üniversitede okudukları
süre içinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve kendilerine aldıkları dersleri ve başarı du-
rumlarını gösteren bir belge verilir.

Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti
MADDE 65 – (1) Öğrenci, ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen öğrenci katkı

payını ve öğrenim ücretini öder.
(2) Öğrenci katkı payı güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. İlk taksit

eğitim-öğretim yılı başında kayıt olma ve yenileme esnasında, ikinci taksit ise diğer yarıyıl ba-
şında kayıt yenilenirken ödenir.

(3) Öğrenci katkı payını ve öğrenim ücretini süresi içinde ödemeyen öğrencilerin ka-
yıtları yapılmaz ve yenilenmez.

(4) Disiplin cezası alan öğrenciler hariç, kayıtlarını kayıt yenileme döneminden önce
donduran öğrencilerden dondurma süresini kapsayan yarıyıl/yarıyıllar için öğrenci katkı payı
alınmaz. Kayıt dondurulan süre ile ilgili daha önce ödenmiş öğrenci katkı payı ve öğrenim üc-
reti varsa iade edilmez.

(5) Öğrenci katkı paylarıyla ilgili diğer hususlarda ilgili diğer mevzuat hükümleri uy-
gulanır.

Adres bildirme, tebligat, öğrencilere yapılacak genel duyurular
MADDE 66 – (1) Her öğrenci, kendileriyle iletişim kurulabilmesi için yerleşim adresini

veya henüz bir yerleşim yeri edinmemişse en son oturduğu yerin adresini ve sürekli kullandığı
elektronik posta adresini kayıt sırasında bildirmekle yükümlüdür. Bu bilgiler, Öğrenci Bilgi
Sistemine (ÖBS) kaydedilir ve öğrenci ile yapılacak iletişimde, ÖBS’de kayıtlı yerleşim adresi
ve elektronik posta adresi esas alınır. Öğrenciler, öğrenci bilgi sisteminde kayıtlı adres bilgile-
rinde meydana gelen değişiklikleri bildirerek bilgilerinin güncellenmesini sağlamakla yüküm-
lüdür.

(2) Öğrenci, ilgili birim tarafından yapılan yazılı, görsel, işitsel bildirimler ve duyurular
ile Üniversite ve birimin resmî internet sitesinden yapılan bildirimleri ve duyuruları takip et-
mekle yükümlüdür.
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(3) Öğrenciye aşağıdaki yöntemlerden biriyle yapılan bildirimler tebligat sayılır:
a) Öğrencinin, Üniversite ÖBS’de kayıtlı yerleşim yeri adresine taahhütlü olarak yapı-

lan bildirimler.
b) İlgili birim resmî elektronik posta adresinden, öğrencinin Üniversite ÖBS’de kayıtlı

elektronik posta adresine yapılan bildirimler.
c) Üniversitenin ve ilgili birimin resmî internet sitesinden aleni olarak yapılan bildi-

rimler ve duyurular.
ç) Üniversite ve ilgili birim ilan panolarına asılmak suretiyle duyurusu yapılan bildi-

rimler.
(4) Uzaktan öğretim programında eğitim-öğretim ile ilgili tüm resmî duyurular, internet

üzerinden yapılır. Danışmanlara ait özel duyurular, internet üzerinde, danışman bilgilendirme
platformları ya da sıkça sorulan sorular bölümlerinde yer alır. Uzaktan öğretim programında
öğrencilerin eğitim için yönetime bildirdikleri e-posta adresi aynı zamanda tebligat adresidir.
Bu adreslere gönderilen her türlü yazışma ve tebligat öğrenciler tarafından alınmış sayılır.

Doktora/sanatta yeterlik programlarına üniversite öğretim elemanlarının kabulü
MADDE 67 – (1) Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde görev yapan ve herhangi

bir alanda doktora derecesine sahip öğretim elemanları, Enstitüler bünyesinde açılan kendi
doktora alanları dışındaki doktora/sanatta yeterlik programlarına mezuniyet alanı şartı aran-
madan başvurma imkânına sahiptirler. Bunun için anabilim/anasanat dalları, diğer kontenjanlara
ek olarak en fazla 2 kontenjan önerebilir. Belirtilen azami sayıyı aşmamak kaydıyla,
EABD/EASD önerisi, Enstitü Kurulu kararı ve Senato onayı ile ilgili programa bu kapsamda
öğrenci kabul edilir.

(2) Öğretim elemanı kontenjanı kapsamında başvuran tüm adayların sıralaması, ilan
edilen öğretim elemanı kontenjanı toplamı içerisinden ayrıca yapılır. Söz konusu sıralama öl-
çütlerine ilişkin usul ve esaslar şunlardır:

a) Öğretim elemanı başvuruları, Enstitünün lisansüstü eğitim için ilan ettiği başvuru
takvimi içerisinde Öğretim Elemanı Öğrenci Başvuru Formu ile şahsen alınır.

b) Bu kapsamdaki öğretim elemanları için başvuruda istenen ALES puanı veya GRE
ya da GMAT gibi sınavlardan aldığı puanın ALES puanı karşılığı puanları yoksa 70 puan olarak
hesaplanır.

c) Bu kapsamdaki adayların, anadili dışından olmak kaydı ile ÖSYM tarafından dü-
zenlenen yabancı dil sınavlarının birinden 100 üzerinden en az 55 puan ya da ÖSYM tarafından
eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir puanı al-
mış olmaları gerekir.

ç) Eğitim dili bir yabancı dilde olan doktora programlarına başvurabilmek için adayın
başvurduğu programın yürütüldüğü yabancı dilde ana dili dışında olmak kaydı ile ÖSYM ta-
rafından düzenlenen yabancı dil sınavlarının birinden 100 üzerinden en az 65 puan ya da
ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın eş-
değeri bir puanı almış olması, bilim alanı bir yabancı dil olan programlar için ise o dilde yu-
karıda belirtilen sınavların birinden en az 80 (seksen) puan almış olması gerekir.

d) Öğretim elemanı kontenjanı kapsamında başvuran adaylar bilimsel değerlendirme
sınavından muaf olup, başarı sıralaması; ALES puanı veya GRE ya da GMAT gibi sınavlardan
aldığı puanının ALES puanı karşılığı puanlarının %50’si ve yabancı dil puanlarının %50’si
esas alınmak sureti ile hesaplanarak ortalaması en yüksekten düşüğe olacak şekilde sıralama
yapılır.
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Sınavların elektronik ortamlarda interaktif olarak yapılması
MADDE 68 – (1) Enstitü bünyesinde yapılacak olan yüksek lisans tez savunmaları,

sanatta yeterlik/doktora yeterlik sınavları, TİK toplantıları (sınavları), doktora/sanatta yeterlik
tez savunmaları gibi sınavlar elektronik ortamda interaktif olarak (video telekonferans ve ben-
zeri gibi sesli ve görüntülü olarak) yapılabilir.

(2) İlgili sınavların elektronik ortamda interaktif olarak nasıl ve ne şekilde yapılacağına
ilişkin usul, esas ve ilkeler EYK tarafından belirlenir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 69 – (1) 31/1/2017 tarihli ve 29965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyon

Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesine yönelik programlar
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans eğitim-

lerine 2010-2011 eğitim-öğretim yılından önce başlamış ve bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde
mezun olamayanlar ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici 58 inci maddesi hüküm-
leri uyarınca başvuruda bulunup Üniversitedeki eğitimlerine yeniden başlayanlara ilişkin olarak
yapılacak işlemler şunlardır:

a) Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen birleştirilmiş
lisans artı tezsiz yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans programlarına ilişkin giriş ve mezuniyet
koşulları ile bu programların yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar YÖK tarafından tespit edilen
ilkeler doğrultusunda yapılır.

b) Mezuniyet için öngörülen tüm koşulları tamamlayan öğrencilere ilgili alan öğret-
menliğinin adını taşıyan diploma verilir.

İntibak
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına

kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.
Süreçler
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası 2016-2017

eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından önce lisansüstü programlarına kayıtlı olan öğrenciler hak-
kında uygulanmaz.

(2) Bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinin üçüncü fıkrası 2016-2017 eğitim-öğretim yılı
güz yarıyılından önce lisansüstü programlarına kayıtlı olan öğrenciler hakkında uygulanmaz.

(3) Bu Yönetmelikle getirilmiş hükümlerin uygulanması ve belirlenmiş azami süreler
2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren başlar.

(4) 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından önce sanatta yeterlik/doktora ye-
terlik sınavında başarılı olan öğrencilerin tez savunma sınavına girebilmesi için bu Yönetme-
liğin 50 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 58 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümlerine
uymak koşulu ile en az 2 adet başarılı TİK raporu aranır.

(5) Bu Yönetmeliğin 52 nci maddesinin birinci fıkrası ile 60 ıncı maddesinin birinci
fıkrası 2010-2011 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren kesin kayıt yaptıran öğrencileri
kapsar.

Yürürlük
MADDE 70 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 71 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesinden:
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ GENÇLİK SORUNLARI

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Gençlik

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

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Gençlik Sorun-

ları Araştırma ve Uygulama Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim 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 bendine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birimler: Merkez Birimlerini,
b) Birim sorumlusu: Merkez Birim Sorumlusunu,
c) Merkez: Gençlik Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezini (ADÜ-GENÇ),
ç) Müdür: Merkez Müdürünü,
d) Rektör: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: Aydın Adnan Menderes Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; gençlik çağına özgü sosyal, duygusal, akademik ve

mesleki gelişimleri desteklemek, önleyici çalışmalar yapmak ve bu alanlarda ortaya çıkan so-
runları belirlemeye, açıklamaya ve çözümlemeye yönelik çalışmalarda bulunmaktır. 

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) İlgi alanına giren konularda araştırma, inceleme ve yayın yapmak, bu nitelikteki ça-

lışmaları desteklemek.
b) Gençlik sorunlarının sağlık bilimleri, davranış bilimleri, eğitim bilimleri, sosyal bi-

limler ve siyasal bilimler gibi değişik disiplinlerden araştırmacılar tarafından ortaklaşa ele alın-
masını sağlayacak bir ortam oluşturacak disiplinlerarası etkileşimi ve bilgi alışverişini sağla-
mak, disiplinlerarası çalışmaları desteklemek. 

c) Bu konuda ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kongre, sempozyum
gibi çeşitli bilimsel toplantılar ya da eğitim programları düzenlemek, gerekirse bu tür düzen-
lemelerde yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşlarla işbirliğine gitmek.

ç) Başta Üniversitenin öğrencileri olmak üzere, gençlerin sosyal, duygusal, akademik
ve mesleki gelişimlerini desteklemek ve bu alanlardaki sorunların anlaşılması, çözümü ve/veya
tedavisine yönelik uygulamalarda bulunmak, gerekirse bu tür uygulamalarda kamu ve özel,
gerçek ve tüzel kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

d) Ulusal ya da uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının gereksinim
duydukları inceleme ve araştırmaları yapmak, eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek.

e) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer etkinliklerde bulunmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve Psikoloji, Psikiyatri bilim

dallarında görevli bir öğretim üyesi Rektör tarafından üç yıl için Müdür olarak görevlendirilir.
Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışma alanıyla ilgili bir öğ-
retim üyesini Müdür Yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün görevinden altı aydan uzun bir
süre ayrılması durumunda görevi sona erer. Kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir Müdür
görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, Müdür Yardımcısının görevi de sona ermiş sa-
yılır.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantıya başkanlık

etmek.
c) Yönetim Kurulunun kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak,

Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek.
ç) Merkezin etkinliklerinin amaca uygun biçimde sürdürülmesi için gerekli önlemleri

almak.
d) Yıllık faaliyet raporu ve bütçe tasarısını Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra

Rektörlüğe sunmak.
e) Yönetim Kuruluna gelecek yılın faaliyet programına ilişkin önerilerde bulunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Merkezin dört birim

sorumlusundan oluşur.
(2) Yönetim Kurulunun olağan toplantıları ayda bir kez Müdürün başkanlığında yapılır.

Müdür gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Ka-
rarlar oy çokluğuyla alınır. Oylarda eşitlik olması durumunda Müdürün oyu belirleyicidir. Ge-
çerli bir mazereti olmaksızın üst üste üç toplantıya katılmayan üyenin Merkez yönetimindeki
görevi sona ermiş ve Kurul üyeliği düşmüş sayılır. Bu durumda olan ya da süresi dolmadan
Merkezdeki görevinden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye
görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetlerine ilişkin idari ve mali konularda kararlar almak.
b) Kendisine sunulan faaliyet raporu ve faaliyet raporunu inceleyip onaylamak.
c) Merkezin bütçesine ilişkin tasarıyı inceleyip karara bağlamak.
ç) Merkezin çalışmalarına katılacak kimselerin görevlendirilmesi ya da görevinin son-

landırılması konusunda Rektörlüğe öneride bulunmak.
d) Merkez birimlerinin işbirliği içinde çalışmalarını sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Birimler
MADDE 12 – (1) Merkezin etkinlikleri dört birim aracılığıyla sürdürülür. Bu birimler

şunlardır:

Sayfa : 40                               RESMÎ GAZETE                            13 Temmuz 2020 – Sayı : 31184



a) Araştırma-Planlama Birimi: Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a),
(b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen amaçlar doğrultusunda çalışır. Bu çalışmalar Mer-
kezin ilgi alanlarıyla bağlantılı disiplinlerden birinde uzmanlaşmış bir birim sorumlusunun gö-
zetiminde sürdürülür.

b) Sosyal-Kültürel Hizmetler Birimi: Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkra-
sının (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen amaçlar doğrultusunda sosyal bilimler ve eğitim bi-
limleri alanında uzmanlaşmış bir birim sorumlusunun gözetiminde çalışır.

c) Psikolojik-Eğitsel Hizmetler Birimi: Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fık-
rasının (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen amaçlar doğrultusunda psikiyatri, klinik psikoloji
veya psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında uzmanlaşmış bir birim sorumlusunun göze-
timinde çalışır.

ç) Kariyer Geliştirme Birimi: Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç),
(d) ve (e) bentlerinde belirtilen amaçlar doğrultusunda ve sosyal bilimler alanında uzmanlaşmış
bir birim sorumlusunun gözetiminde çalışır. 

Birim sorumlusu
MADDE 13 – (1) Birim sorumluları, Üniversitenin yukarıdaki koşulları taşıyan öğretim

üyeleri arasından, Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. Birim
sorumluluğu ile görevlendirilecek kişide öğretim üyesi olma koşulu aranır. Birim sorumlula-
rının görev süresi üç yıl olup, bu süre boyunca Yönetim Kurulunun doğal üyesi sayılırlar. Süresi
dolmadan görevinden ayrılan birim sorumlusunun yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere,
aynı nitelikte olmak kaydıyla ve aynı usulle yenisi görevlendirilir.

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

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

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin demirbaşına kaydedilerek kullanımına tahsis edilir.
Merkezin gelirleri
MADDE 16 – (1) Merkezin gelir kaynakları şunlardır:
a) Üniversite bütçesinden ayrılacak ödenek.
b) Merkezin faaliyetlerinden elde edilen gelirler.
c) Her türlü yardım, bağış ve vasiyetler.
Merkezin giderleri
MADDE 17 – (1) Merkezin giderleri şunlardır:
a) Merkez faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için yapılacak harcamalar.
b) Yönetim giderleri.
c) Merkezin Yönetim Kurulu Kararı ile yapılacak diğer harcamalar.
Harcama yetkilisi
MADDE 18 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir. 
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 20 – (1) 24/7/1997 tarihli ve 23059 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adnan

Menderes Üniversitesi Gençlik Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (Adü-Genç) Yö-
netmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Rektörü yürütür.

13 Temmuz 2020 – Sayı : 31184                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 41



Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İş

Sağlığı ve Güvenliği Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alan-
larına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İş Sağlığı

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

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

Kanununun 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) Birim müdürü: Müdüre bağlı alt birim müdürlerini,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez (ÇOMİSGAM): Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İş Sağlığı ve Gü-

venliği Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Müdür yardımcısı: Merkezin Müdür yardımcısını,
e) Rektör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörünü,
f) Senato: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosunu,
g) Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini,
ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin iş bir-

liği ile yurt içinde ve yurt dışında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her alanda eğitim, bilimsel
araştırma ve uygulama çalışmaları yapmak, başta danışmanlık hizmeti olmak üzere proje
yürütücülüğü hizmeti vermektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Yurt içinde ve yurt dışında, iş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları ile ilgili

her konuda bilimsel araştırma, uygulama ve inceleme yapmak, klinik uygulama ve halk
sağlığı çalışmalarında bulunmak, yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak ve destek-
lemek.

b) İş sağlığı ve güvenliği, meslek hastalıkları ve halk sağlığı konusunda ulusal ve
uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri bilimsel et-
kinlikler düzenlemek.
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c) Faaliyet alanı kapsamında üniversitelerde lisans ve lisansüstü, tıpta uzmanlık ve
tıpta yan dal uzmanlığı düzeylerinde sürdürülen iş sağlığı ve güvenliği ve meslek hasta-
lıkları ile ilgili eğitim çalışmalarını desteklemek, bu eğitim programlarına yönelik uygu-
lama ve araştırma olanakları sağlamak.

ç) İş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları konularında işçiler, işverenler ve
temsilcileri ile bu alanda çalışan profesyonellere yönelik eğitim programları düzenlemek.

d) Üniversite sanayi iş birliği çalışmalarına katkıda bulunmak, farklı kurum, kuruluş
ve işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları alanındaki hizmet sunumu,
inceleme, araştırma, proje, danışmanlık taleplerini karşılamak, bu konularda faaliyet sür-
düren Üniversite birimleri arasında koordinasyon ve organizasyon çalışmalarını sürdür-
mek.

e) İş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları konusunda kamuoyu oluşmasına
ve bilinçlenmesine katkıda bulunmak.

f) Çalışanların sağlık ve güvenliklerinin korunmasına katkıda bulunmak.
g) İlgili mevzuat kapsamında iş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları konula-

rında hizmet sunumu yapacak birimlerin oluşturulmasına, sürdürülmesine ve koordinas-
yonuna katkıda bulunmak, bu birimlerin yürüttüğü hizmetlerin denetim ve koordinasyo-
nunu sağlamak, bu birimlerde yürütülecek hizmetlerin etkin şekilde yürütülmesi için Rek-
töre veya ilgili rektör yardımcısına danışmanlık yapmak.

ğ) Ülkenin iş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları alanında istihdam edilecek
eleman ihtiyacını karşılamak üzere; ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yetkili kurumun
sertifikalandıracağı kursları açmak.

h) Çalışma alanlarına uygun laboratuvar kurmak, araştırma ve uygulama birimleri
için gerekli taşınır ve taşınmazları sevk ve idare etmek.

ı) Merkezin amacına uygun olarak basılı ve görsel yayın yapmak, iş sağlığı ve gü-
venliği konusunda gelişme ve yayınların izlenebilmesi için internet sayfası, kitaplık ve
dokümantasyon merkezi oluşturmak.

i) İş sağlığı ve güvenliği alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla çalışmalar
sürdürmek ve bunların çalışmalarına katkıda bulunmak.

j) İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması amacıyla Üniversitenin İş Sağlığı ve Gü-
venliği Koordinatörlüğüne ve birimlerine danışmanlık yapmak, iş sağlığı ve güvenliği ko-
şullarının iyileştirilmesi için önerilerde bulunmak.

k) Merkezin amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.
l) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetleri planlamak ve uygulamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından

üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar aynı yöntemle görevlendirilebilir. Mü-
dür, Üniversite öğretim elemanları arasından; birimlerin her birine birim müdürü olarak
bir kişiyi, Merkez müdür yardımcısı olarak en fazla iki kişiyi görevlendirilmek üzere Rek-
törün onayına sunar. Müdüre görevi başında bulunmadığı zamanlarda belirlediği müdür
yardımcısı vekâlet eder. Görevi başında bulunmama süresi altı ayı aştığı takdirde yeni bir
Müdür görevlendirilir. Müdür; Merkezin faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesin-
den, gözetim ve denetiminden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.
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(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, bu Yönetmelik ve

ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde
yürütülmesini sağlamak.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemlerini belirlemek.
c) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemlerini belirlemek, top-

lantıya başkanlık etmek.
ç) Gerektiğinde Danışma Kurulu toplantılarına ilgilileri davet etmek.
d) Yönetim Kurulu kararlarını yürütmek.
e) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek.
f) İş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları konularında hizmet sunumu yapacak

birimler ve konu ile ilgili diğer çalışma grupları, laboratuvarlar ve uygulama ve araştırma
birimlerinin etkinliklerini yürütmek, düzenlemek, denetlemek ve yılsonu etkinlik raporunu
Yönetim Kurulunun görüşü de alındıktan sonra Rektöre sunmak.

g) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağla-
mak.

ğ) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli eylem ve akademik planları ile ilgili her tak-
vim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu
Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra Rektöre sunmak.

h) Merkezin plan dâhilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere, her
türlü çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma grupları oluştu-
rulmasına yönelik Yönetim Kuruluna öneride bulunmak, çalışma ve faaliyetleri yönlen-
dirmek.

ı) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek,
personel görevlendirmeleriyle ilgili Rektörlüğe teklifte bulunmak.

i) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitimi amacıyla
yurt içi ve yurt dışında görevlendirilmesini Rektörlüğe teklif etmek.

j) Üniversite İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü ile uyum içerisinde çalış-
mak.

Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, iki müdür yardımcısı

ve Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen dört üye olmak
üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev
süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle
yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve oy çoklu-
ğuyla karar alır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış
sayılır.

(3) Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa özürsüz katılmayan üyenin üyeliği
kendiliğinden sona erer.

(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdür tarafından getirilen teklifleri görüşmek ve karara bağlamak.
b) Merkezin her türlü faaliyetleriyle ilgili kısa, orta ve uzun vadeli plan ve prog-

ramları inceleyip onaylamak.
c) Yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak.
ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları ile ilgili

gelen önerileri karara bağlamak ve bunların görevlerini düzenlemek.
d) Gerektiğinde iş sağlığı ve güvenliği birimlerinin veya ortak sağlık ve güvenlik

birimlerinin kurulmasını Rektöre önermek, onay aldıktan sonra kuruluşu planlamak, birim
kurmak ve birimin işleyişini düzenlemek.
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e) Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek
çalışmaların temel ilke, usul ve esaslarını tespit etmek.

f) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek.
g) Bu Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Yönetim Kurulu üye-

leri ve Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli, ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlar-
daki uzman kişiler ile yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmaları olan kişiler arasından Yö-
netim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen yedi üye
olmak üzere toplam en fazla on dört üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üye tekrar gö-
revlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine bahar ve güz yarıyıllarında olmak
üzere yılda en az iki kez toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu ola-
ğanüstü olarak toplantıya çağırabilir.

(3) Kurumlarını temsilen görevlendirilen üyelerin, kurumlarındaki görevlerinin so-
na ermesi halinde Danışma Kurulu üyelikleri de sona erer. Görevi sona eren üyenin yerine
aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(4) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez faaliyetleriyle ilgili değerlendirme yapmak ve önerilerde bulunmak.
b) Üniversite dışı kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yaparak Merkezin faaliyetlerine

destek sağlamak.
c) Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu, Merkezin faaliyet alanlarına ilişkin ko-

nularda proje, seminer, tez çalışmaları, panel, sempozyum, çalıştay ve benzeri bilimsel et-
kinliklerin yapılmasına ilişkin eşgüdümü sağlamak.

ç) Ulusal ve uluslararası gelişmeler doğrultusunda çeşitli tavsiye kararları almak.
d) Alınan kararları bir rapor halinde Rektörlüğe sunmak.
e) Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından
karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Mü-

düre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Ka-

nun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversi-

tesi Rektörü yürütür.
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Erciyes Üniversitesinden:

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/9/2013 tarihli ve 28776 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Erciyes

Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Merkez Müdürü (Başhekim), Tıp Fakültesinde devamlı statüde çalışan, branşında

Tıpta Uzmanlık unvanını almış, tercihen profesörler arasından, Rektör tarafından üç yıl süre

ile görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir veya süresinden

önce görevine son verilebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Hastane Başmüdürü, en az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olan, en az 10 yıl

kamu kurumlarında görev yapan ve ilgili mevzuatta belirtilen şartlara uygun kişiler arasından

Rektör tarafından görevlendirilir. Hastane Başmüdürü, Merkez Müdürüne karşı sorumludur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – (1) Hastane Başmüdürüne bağlı olarak görev yapan Hastane Müdürü,

en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olan, en az 10 yıl kamu kurumlarında görev yapan ve

ilgili mevzuatta belirtilen şartlara uygun kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Hastane Müdürüne bağlı olarak görev yapan Hastane müdür yardımcıları, en az dört

yıllık yükseköğrenim mezunu olan, en az 10 yıl kamu kurumlarında görev yapan ve ilgili mev-

zuatta belirtilen şartlara uygun kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/9/2013 28776

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 22/12/2013 28859
2- 6/7/2014 29052
3- 6/12/2014 29197
4- 12/12/2016 29916
5- 24/10/2017 30220
6- 19/11/2017 30245
7- 28/10/2018 30579
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Giresun Üniversitesinden:
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/3/2017 tarihli ve 30023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Giresun
Üniversitesi  Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci, al-
tıncı, sekizinci, dokuzuncu ve on birinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, yedinci fıkrası
yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Tezli yüksek lisans programlarına başvurularda adayların başvurduğu programın
puan türünde ALES’ten en az 55 puan almış olması gerekir. Ancak,

a) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda ve Senato tarafından belirlenen bazı
anasanat/sanat dallarına öğrenci kabulünde,

b) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı
ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci ka-
bulünde,

c) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekim-
liğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurula-
rında,

ALES şartı aranmaz.”
“(6) Anasanat dallarına bağlı programlara başvuran adaylar; ilgili enstitü anasanat dalı

başkanlığının teklif edeceği jüri önerisini dikkate alarak ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile
belirlenen en az üç, en çok beş asıl ve iki yedek üyeden oluşan jüri tarafından yetenek
sınavı/portfolyo incelemesine tabi tutulur.”

“(8) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların giriş başarı puanı; ALES
veya eşdeğer puanın %65’i, lisans not ortalamasının %25’i, yabancı dil puanının %10’unun
toplamı alınarak hesaplanır. ALES şartı aranmayan tezli yüksek lisans programlarına başvuran
adayların giriş başarı puanı; lisans not ortalamasının %65’i ve yabancı dil puanının %35’i alı-
narak hesaplanır. ALES şartı aranmayan yetenek sınavı/portfolyo incelemesi olan tezli yüksek
lisans programlarına başvuran adayların giriş başarı puanı; lisans not ortalamasının %65’i ve
yetenek sınavı/portfolyo inceleme notunun %35’i alınarak hesaplanır.

(9) Hesaplanan puanlar en yüksekten başlayarak sıralanır. Giriş başarı puanı 60’ın al-
tında olan adaylar başarısız sayılır. Giriş başarı puanı 60 ve üzerinde olanlar belirlenen kon-
tenjanlar dâhilinde programlara yerleştirilir. Giriş başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla
ALES ile lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir. Yetenek
sınavına/portfolyo incelemesine girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmaz.”

“(11) Dört yıllık fakülte/yüksekokul bölümlerini/programlarını birincilikle bitiren aday-
lar için mezun oldukları alandaki tezli yüksek lisans programlarına ek kontenjan açılabilir ve
sayısını enstitü yönetim kurulu belirler. Bu başvurular genel başvuru sıralaması dışında değer-
lendirilir. Adayların kabulünde asgari başvuru şartlarının yerine getirilmesi gereklidir. Adayların
başarı puanları en yüksekten başlayarak sıralanır. Giriş başarı puanı 60’ın veya yetenek
sınavı/portfolyo incelemesi notu 40’ın altında olan adaylar başarısız sayılır. Giriş başarı puanı
60 veya üzerinde, yetenek sınavı/portfolyo incelemesi notu 40 veya üzerinde olanlar, belirlenen
kontenjanlar dâhilinde kesin kayıt hakkı kazanır. Giriş başarı puanının eşit olması halinde sı-
rasıyla ALES ile lisans bitirme not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir. Kesin kayıt
hakkı kazanan bölüm birincileri ilgili enstitü tarafından ilan edilir. Kontenjan fazlası adaylar
ise diğer başvurularla birlikte genel sıralamaya dâhil edilir.”

“(12) İkinci fıkranın (c) bendi kapsamındaki adayların değerlendirme işlemleri için;
a) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uz-

manlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir
ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.
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b) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık
alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.

c) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil
edilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, beşinci fıkrasının başına aşağıdaki cümleler eklenmiş ve onuncu fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Tıp, diş hekimliği, eczacılık ve veteriner fakülteleri mezunlarının temel tıp bilim-
lerinde doktora programlarına başvurabilmeleri için lisans not ortalamasının en az 3,00, temel
tıp bilimleri dışındaki programlara başvurabilmeleri için en az 2,00 olması gerekir. Diğer fa-
kültelerden mezun olanların, tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten baş-
vurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirle-
necek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak; doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş
hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının
doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme iş-
lemleri için;

a) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uz-
manlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir
ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

b) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık
alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.

c) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil
edilir.”
“Tıp fakültesi mezunları için 55 puandan az olmamak koşuluyla Senatoca belirlenecek Temel
Tıp Puanı, diş hekimliği fakültesi mezunları için ise 55 puandan az olmamak koşuluyla Sena-
toca belirlenecek Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) puanı ALES yerine ge-
çer. Bir yüksek lisans programını tamamladıktan sonra en çok bir yarıyıl ara vererek temel tıp
bilimlerinde doktora programına başvuran adaylarda yeniden ALES şartı aranmaz.”

“(10) Doktora programlarına başvuran adayların başvuru puanları, ALES veya eşdeğer
puanın %50’si, bütünleşik doktoraya başvuracak adaylar için lisans, diğer adaylar için tezli
yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si, yapılacak yetenek sınavının/portfolyo in-
celemesinin veya mülâkat/yazılı sınav notunun %20’si ve yabancı dil puanının %10’unun top-
lamı alınarak hesaplanır. Yetenek sınavı/portfolyo incelemesi veya mülâkat/yazılı sınavına gi-
recek adaylar belirlenirken, %20’lik mülakat/yazılı/portfolyo sınavının puan dilimi tüm aday-
lara aynı puan verilerek hesaplanır. Kontenjanın üç katı kadar aday mülakat/yazılı/portfolyo
sınavına girmeye hak kazanır ve en yüksek puan alan adaydan başlayarak sınava gireceklerin
sıralaması yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10 – (1) Öğrenciler akademik takvimde belirtilen süre içerisinde başvurmak

kaydıyla en fazla iki yarıyıl için enstitü yönetim kurulu kararı ile kaydını dondurabilir. Kayıt
dondurma süresi öğrenim süresine dâhil edilmez. Öğrenciler akademik takvimde belirtilen ta-
rihlerde dilekçe ile anabilim/anasanat dalı başkanlığına başvurmaları halinde, belgelendirecek-
leri haklı ve geçerli mazeretlerinin bulunması durumunda kayıt dondurma hakkı elde edebilir.

(2) Kayıt dondurmak için haklı ve geçerli görülen mazeretler şunlardır:
a) Öğrencinin, sağlık raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretleri olması.
b) 2547 sayılı Kanun hükümleri uyarınca yükseköğretimin aksaması sonucunu doğu-

racak olaylar dolayısıyla öğrenime YÖK kararı ile ara verilmesi.
c) Doğal afet, küresel salgın nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış

olması.
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ç) Eşi veya birinci dereceden yakınının acil hastalığı halinde bakacak başka kimsenin
bulunmaması nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda olduğunu belgelendirmesi.

d) Öğrencinin ne suretle olursa olsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırıl-
ması suretiyle askere alınması.

e) Öğrencinin tutukluluk hali.
f) Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından öğrencinin tabi olduğu 18/8/2012 tarihli

ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yö-
netmeliğine göre öğrencinin öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya Üniversiteden çıkarılmasını
gerektirmeyen mahkûmiyet hali.

g) Araştırma, burs, staj veya öğrenim amacıyla uzun süreli olarak yurt dışına gitme
veya yurt dışında ya da yurt içinde görevlendirilme hali.

(3) Kayıt dondurmuş/izin almış olan öğrenciler kayıt dondurma süresinin bitimini takip
eden yarıyılın başında normal yarıyıl kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine kaldıkları yarıyıldan
devam ederler.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler,
diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasa-
nat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul
edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri
kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür. Özel öğrenci ola-
rak kabul edilenler her yarıyılda en çok iki ders alabilir. Başvurular enstitü yönetim kurulunca
karara bağlanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrası, beşinci fıkra-
sının birinci cümlesi, altıncı fıkrasının ikinci cümlesi ve yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(4) Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora
programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir
yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danış-
manı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en
az doktora derecesine sahip kişilerden de olabilir.”
“Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci
tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden de olabilir.”
“Danışmanlığını sürdürürken altı aydan uzun süreli yurt içi/yurt dışı görevlendirilen, rapor
veya ücretsiz izin alan öğretim üyesinin/doktoralı öğretim görevlisinin danışmanlığı kendili-
ğinden sona erer.”

“(7) Lisansüstü program kontenjanları, YÖK tarafından belirlenen lisansüstü program-
larda 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 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve
doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde belirlenir. Ancak, YÖK ile ya-
pılan protokol dahilinde ve Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü prog-
ramlar için bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir. Bir öğrenci/tez için birden fazla danışman
atanması durumunda, iki adet ortak danışmanlığı olan öğretim üyesi, bir adet danışmanlığa sa-
hip sayılır. Tezsiz yüksek lisans danışmanlığı bu sayıların dışında tutulur. Hali hazırda üzerinde
14’ten fazla danışmanlığı bulunan öğretim üyelerine, söz konusu sayı, belirlenen üst sınırın al-
tına düşene kadar yeni danışmanlık atanmaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
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“(5) Öğrencinin talebi, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü yö-
netim kurulunun onayı ile tez konusu değişikliği yapılabilir. Ancak, tez konusu enstitü yönetim
kurulu onayı ile değiştirilen öğrenci, öğrenim süresi içinde enstitü yönetim kurulunun karar
tarihini takip eden en az beş ay içinde tezini teslim edemez.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Yüksek lisans tez savunma sınavında başarılı olan öğrenci, tez yazım kurallarına
göre yazdığı yüksek lisans tezinin ciltlenmiş ve jüri üyelerince imzalanmış en az üç kopyasını
ve elektronik ortamda yazılmış en az bir kopyasını tez savunma sınavına giriş tarihinden itiba-
ren bir ay içinde enstitüye teslim etmek zorundadır. Enstitü yönetim kurulu, talep halinde teslim
süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans
diploması almaya hak kazanan öğrencinin mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafın-
dan imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir. İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren
üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faali-
yetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK’e gönderilir. Tezli yüksek lisans diploması üzerinde
öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Doktora tez savunma sınavında başarılı olan öğrenci, tez yazım kurallarına göre
yazdığı doktora tezinin ciltlenmiş ve jüri üyelerince imzalanmış en az üç kopyasını ve elektro-
nik ortamda yazılmış en az bir kopyasını tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay
içinde enstitüye teslim etmek zorundadır. Enstitü yönetim kurulu, talep halinde teslim süresini
en fazla bir ay daha uzatabilir. Enstitü yönetim kurulu kararıyla doktora diploması almaya hak
kazanan öğrencinin mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının
teslim edildiği tarihtir. Doktora tezi, ilgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay
içinde bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak
üzere YÖK’e gönderilir. Doktora diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim
dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(9) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrencinin ilgili
program ile ilişiği kesilir. Tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışma-
sında başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde 28 inci maddenin onuncu fıkrasına göre
tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Sanatta yeterlik tez savunma sınavında başarılı olan öğrenci, sanatta yeterlik tezinin
ciltlenmiş ve jüri üyelerince imzalanmış en az üç kopyası ile birlikte elektronik ortamda yazıl-
mış en az bir kopyasını tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye
teslim etmek zorundadır. Enstitü yönetim kurulu, talep halinde teslim süresini en fazla bir ay
daha uzatabilir. Enstitü yönetim kurulu kararıyla sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanan
öğrencinin mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim
edildiği tarihtir. Öğrencinin sanatta yeterlik tezi, ilgili enstitü tarafından tezin tesliminden iti-
baren üç ay içinde bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine
sunulmak üzere YÖK’e gönderilir. Sanatta yeterlik diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı ol-
duğu enstitü anasanat/sanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Giresun Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

30/3/2017 30023
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Hasan Kalyoncu Üniversitesinden:
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ

İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

yöneticisi veya görevlilerini,
f) İstekli: İhaleye teklif veren gerçek ya da tüzel kişiler ile ortak girişimleri,
g) Kiralama: Hasan Kalyoncu Üniversitesinin kira sözleşmesinin kiracı tarafını oluş-

turmasını,
ğ) Kiraya verme: Hasan Kalyoncu Üniversitesinin kira sözleşmesinin kiraya veren ta-

rafını oluşturmasını,
h) Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,
ı) Mütevelli Heyeti: Hasan Kalyoncu Üniversitesinin Mütevelli Heyetini,
i) Rektör: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörünü,
j) Seyahat alımları: Hasan Kalyoncu Üniversitesinin münhasıran eğitim-öğretim faali-

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

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

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

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

maddelerinde gösterilen işlemleri,
p) Üniversite: Hasan Kalyoncu Üniversitesini,
r) 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,

s) 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,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(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.
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(4) Birinci fıkranın (ç) bendi uyarınca yapılacak işlerde yetkili mercilerce veya mah-
kemelerce takdir veya tespit edilmiş rayiç bedel mevcutsa bu bedel tahmini bedel olarak kabul
edilir. Aksi halde, 6 ncı ve 7 nci maddelere göre tespit olunacak tahmini bedel üzerinden pa-
zarlık görüşmeleri yürütülür. Yapılan görüşmelerde tahmini bedel gizli tutulur.

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

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

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

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

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

ç) Üniversitenin tahmini bedeli bir önceki hesap dönemi toplam giderlerinin TÜFE ora-
nına göre güncellenecek 269.087 TL’ye (ikiyüzaltmışdokuzbinseksenyedi) 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 dahil olmak üzere ihaleye katı-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(3) En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihale-
lerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan
en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar
dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 iş günü içinde ihale kararını onaylar
veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

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

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

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

saktır:
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, 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 et-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Üniversite, itiraz üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir ka-
rar alır. Alınan karar, itirazda bulunana, diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar
tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik baş-
vurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.
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(3) Üniversiteye itiraz edilmesi halinde, ihaleye ilişkin tüm iş ve işlemler durur. İtiraz
üzerine alınan kararın son bildirim tarihinden, süresi içerisinde bir karar alınmaması halinde
ise bu sürenin bitim tarihinden önce sözleşme imzalanamaz. İtirazdan sonra, ihale yetkilisince
ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onay-
lanmadıkça Üniversite sözleşme imzalayamaz. İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda
gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce itirazda bulunan
istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir. Üni-
versite tarafından usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve
sözleşme hükümsüz sayılır.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 45 – (1) 7/12/2011 tarihli ve 28135 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hasan

Kalyoncu 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 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli

Heyeti yürütür.
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İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinden:

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ NÜKLEER

ALGILAYICILAR VE ROBOTİK UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Nük-

leer Algılayıcılar ve Robotik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanla-

rına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve

esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Nükleer Algı-

layıcılar ve Robotik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yö-

netim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kap-

sar.

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: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Nükleer Algılayıcılar ve Ro-

botik Uygulama ve Araştırma Merkezinin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (NAR): İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Nükleer Algılayıcılar ve Ro-

botik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkiye’de nükleer algılayıcıların ve robotik sistemlerin bir arada kullanılacağı sis-

temlerin geliştirilmesini sağlamak, araştırma, uygulama ve geliştirme çalışmaları yürütmek.

b) Türkiye’de robotik ve akıllı sistemler konusunda araştırmalar yapmak ve AR-GE

faaliyetleri yürütmek.

c) Nükleer radyasyon algılayıcıları ve uygulamaları alanında araştırma, uygulama ve

geliştirme çalışmaları yürütmek.
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ç) Radyasyon algılayıcıları için milli ve yerli ileri teknolojiler geliştirmek.

d) Gerekli bilgi birikimini ve altyapıyı oluşturarak özel sektör ve sanayi kuruluşlarının

bu alandaki ihtiyaçlarına yardımcı olmak ve yatırım yapmalarını cesaretlendirmek, yatırım ya-

panlara gerekli AR-GE desteği sağlamak.

e) Ulusal ve uluslararası projelere katılarak Merkez altyapısını güçlendirmek.

f) Nükleer algılayıcılar ve robotik sistemler konusunda gerek duyulan uzman personel

yetiştirmek ve bu alanda eğitim vermek.

g) Nükleer enerji ve teknolojileri için güvenliği arttırmaya ve radyasyon içerikli tehdit

ve tehlikeleri önlemeye yönelik sistemler geliştirmek.

ğ) Uluslararası gelişmeler ve birikimlerden yararlanarak yeni çalışma alanlarının be-

lirlenmesi ve geliştirilmesine öncülük etmek.

h) Nükleer algılayıcılar ve robotik sistemler konusunda kritik teknolojilerin geliştiril-

mesine öncülük etmek.

ı) Nükleer teknoloji, robotik ve akıllı sistemler konusunda bilimsel çalışmalar yapmak,

AR-GE faaliyetleri gerçekleştirmek ve yapılan ulusal/uluslararası çalışmaları takip etmek.

i) Algılayıcı yapımında kullanılan kristallerin ülkemizde üretilmesi için gerekli kristal

büyütme ekipmanlarını tasarlamak ve geliştirmek.

j) Ülke kaynaklarını değerlendiren, ulusal çıkarlara uygun yüksek teknoloji politikala-

rının oluşumu ve sürdürülmesi için araştırmalar yapmak ve/veya desteklemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 7 – (1) Müdür; Üniversitede tam zamanlı görev yapan öğretim üyeleri ara-

sından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür aynı usulle

yeniden görevlendirilebilir. Rektör, Müdürün teklifiyle Üniversitenin öğretim üyeleri arasından

iki müdür yardımcısı görevlendirir. Müdür yardımcısı Müdürün verdiği görevleri üstlenir. Mü-

dürün görevi başında bulunmaması durumunda, müdür yardımcısı Müdüre vekâlet eder. Mü-

dürün altı aydan fazla görevinin başında bulunmaması durumunda görevi kendiliğinden sona

erer ve yeni Müdür görevlendirilir.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak, top-

lantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Gerekli durumlarda Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

d) Her yıl sonunda Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor sunmak.
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Yönetim Kurulu

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve konuyla ilgili Üni-

versite öğretim üyeleri arasından Rektörün görevlendireceği iki üye olmak üzere toplam beş

üyeden oluşur. Bu üyeler Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi dolan

üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulunun görev süresi sona ermeden

görevinden ayrılan üyenin yerine, onun süresini tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, yılda en az iki defa toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy

çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulu kararları Danışma Kurulu üyelerinin incelemesine açık tutulur. Ayrıca, bu ka-

rarların birer nüshası Rektöre ve ilgili birimlere gönderilir.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini görüşmek ve karara bağlamak.

c) Araştırma, yayın ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

Danışma Kurulu

MADDE 9 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar

yürüten veya çalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen, Üniversite ile diğer kurum ve

kuruluşların temsilcilerinden olmak üzere en fazla on üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri,

Yönetim Kurulunun önerisi ile Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi

biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün davetiyle ve Müdürün başkanlığında, yılda bir defa ola-

ğan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya

çağırabilir. Danışma Kurulu; Müdürün hazırladığı gündem kapsamında Merkezin amaçlarına

uygun tavsiye kararları alır, Merkezin faaliyetlerine ilişkin görüş ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 10 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilen per-

sonel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 11 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve

ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesinden:

KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Uzaktan
Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Uzaktan Eğitim
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-
nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Harmanlanmış Eğitim: Aynı programda derslerin bir kısmının uzaktan, bir kısmının

ise örgün eğitimle yapıldığı eğitim öğretimi,
c) Merkez: Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Senatosunu,
f) Uzaktan eğitim: Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda olmaksızın, bilgi ve

iletişim teknolojilerine dayalı olarak yapılan eğitim ve öğretimi,
g) Üniversite: Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesini,
ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversitede bilgi iletişim teknolojilerine dayalı olarak uzaktan yapılacak olan ön

lisans, lisans, lisans tamamlama, lisansüstü dâhil bütün eğitim-öğretim programları ve faali-
yetleri kapsamındaki program ve uygulamaları yürütmek.

b) Üniversite öğrencilerine ve/veya topluma, iletişim ve bilgi teknolojilerinden yarar-
lanarak uzaktan eğitim yoluyla sunduğu tüm dersler/programlar için ortam geliştirmek, teknik
destek vermek.
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c) Yükseköğretimin zaman ve mekân sınırlılığını gidererek yeni öğrenci kitlelerine ya-
yılmasını sağlamak.

ç) Yükseköğretimde üretilen bilgiyi zaman ve mekândan bağımsız bütün ilgililere ulaş-
tırmak.

d) Teknolojinin sağladığı çoklu ve etkileşimli ortam imkânları ile eğitim-öğretimin ba-
şarısını arttırmak.

e) E-öğrenme temelli ders ve programları geliştirmek ve Üniversitede verilmekte olan
dersleri bilgi iletişim teknolojileri ile desteklemek.

f) Kurum ve kuruluşların eğitim ihtiyaç ve isteklerine uzaktan eğitimle yardımcı ol-
mak.

g) Üniversitedeki akademik birimler arasında etkileşimi ve yardımlaşmayı destekle-
mek.

ğ) Üniversite ile ulusal ve uluslararası üniversiteler, kurum ve kuruluşlar arasında iş-
birliği ve yardımlaşmaya katkı sağlamak.

h) Uzaktan eğitim ile ilgili uygulama ve araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak ve
yayınlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Bilgi iletişim teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim şeklinde yapılan ön lisans, lisans,

lisans tamamlama ve lisansüstü programlar ile ders, kurs, seminer, konferans ve benzeri faali-
yetlerde bulunmak.

b) E-eğitim çerçevesinde ön lisans, lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü eğitim-öğ-
retim faaliyetlerine ilişkin esasları düzenlemek ve Senatonun onayına sunmak.

c) Uzaktan eğitimde internet, diğer veri iletişim ağları, radyo, televizyon, telefon ve
posta gibi iletişim araçları ve basım, ses, görüntü video, bilgisayar ve teknolojinin sunduğu di-
ğer gereçleri kullanarak uzaktan eğitimle ilgili program ve yazılımlar temin etmek.

ç) Kurslar, seminerler, konferanslar ve dersler gibi programları belirlemek, kredilen-
dirmek, sertifika, katılım belgesi, ders geçme belgesi ve benzerlerini vermek.

d) Kurs, seminer, konferans, ders ve programlara kayıt, kabul, sınav, başarı, ders geçme
ve benzeri işlemleri düzenlemek ve sunmak.

e) Kurs, seminer, konferans, ders ve benzeri öğretim faaliyetlerinde görev alacak öğre-
tim elemanlarını belirlemek, görevlendirmek, işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

f) Uzaktan eğitim teknolojileri konusundaki talepleri karşılamak amacıyla planlama ve
uygulamalar yapmak.

g) Kurs, seminer, konferans, ders ve program yapılandırılmasının yeterliliği, sunucu/is-
temci altyapı örgütlenmesi, iletişim/etkileşim planlama ve uygulamalarını yapmak, öğrenci
destek hizmetleri, ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapmak.

ğ) Üniversite içi ve dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını ve ders içe-
riklerini programa uygun gerçekleştirmek, akreditasyonları yapmak, bu konularda danışmanlık
ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

h) Üniversite bünyesinde akredite edilen dersleri Yükseköğretim Kuruluna önermek.
ı) Uzaktan eğitim otomasyon sistemlerini hazırlayarak, Üniversitenin Öğrenci İşleri ve

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile birlikte uygulamasını sağlamak.
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i) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı

nitelikteki eğitimlerin bilgi iletişim teknolojileri vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve

teknolojik araştırmalar yapmak veya önermek.

j) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla iş-

birliği yapmak.

k) Üniversite tarafından düzenlenen tüm uzaktan eğitim derslerini/programlarını, Üni-

versite Senatosu ve Üniversite yönetim kurulunca belirlenen uzaktan eğitim ile ilgili süreçlere

ve teknik kurallara uygunluğu açısından incelemek ve bu konuda Rektöre görüş bildirmek.

l) Uzaktan eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Üniversite yönetim kuru-

lunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

m) Üniversitedeki uzaktan eğitim faaliyetleri ile ilgili tüm envanterin tutulmasını, iz-

lenmesini ve değerlendirilmesini Üniversitenin Bilgi İşlem ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

ile birlikte sağlamak, iyileştirme ve güncelleme çalışmalarını yürütmek.

n) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından

üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdüre ça-

lışmalarında yardımcı olmak ve gerektiğinde Müdüre vekâlet etmek üzere Üniversitenin öğre-

tim elemanları arasından iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı

olarak görevlendirilir. Süresi dolan veya dolmadan görevinden ayrılan Müdür yardımcılarının

yerine aynı usulle, Rektör tarafından yeniden görevlendirme yapılır. Müdürün görevi bitince

Müdür yardımcılarının görevi de sona erer. Müdürün katılamadığı toplantılara, Müdürün gö-

revlendirdiği müdür yardımcısı başkanlık eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygu-

lamak.

c) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak/hazırlat-

mak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

ç) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektöre

sunmak.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak.
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Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Müdür yardımcıları dâhil yedi kişiden

oluşur. Diğer üyeler, öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlen-
dirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir sebeple bo-
şalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu,
gerektiğinde Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak, planlamalar yapmak, çalışma usul ve

esaslarını belirlemek.
b) Merkezde yürütülecek faaliyetlerle ilgili önerilerde bulunmak ve yapılan faaliyetleri

denetlemek.
c) Rektöre sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.
ç) Merkez personelinin, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel

toplantılara katılmak için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek.
d) Merkeze gelen iş, proje ve işbirliği tekliflerini değerlendirip önerilerde bulunmak.
e) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.
f) Senato tarafından açılmasına karar verilen uzaktan eğitim-öğretim veya harmanlan-

mış eğitim-öğretim şeklinde yürütülecek kurs, ders, sertifika programı, önlisans, lisans tamam-
lama, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim programlarını uygulamak.

g) Ulusal ve uluslararası işbirliği faaliyetlerine onay vermek.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, bir Rektör yardımcısının başkanlığında, Müdür,

Bilgi İşlem Daire Başkanı, Öğrenci İşleri Daire Başkanı ve uzaktan eğitim veren fakülte, ens-
titü, yüksekokul, meslek yüksekokulu dekanından/müdüründen oluşur.

(2) Danışma Kurulu yılda en az iki defa toplanarak, Merkezin akademik çalışmalarını
değerlendirir ve yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini rektör

yardımcılarından birine veya Müdüre devredebilir.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Nuh Naci Yazgan Üniversitesinden:
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ

İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Nuh Naci Yazgan Üniversitesinin 16/11/2018 tarihli

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

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

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

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

ları ortak girişimleri,
b) Genel Sekreter: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Genel Sekreterini,
c) Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, peyzaj ve çevre bakımı, tercüme, haberleşme, si-

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

ç) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal ve hizmet alım-satımları ile 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,

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

e) İhale usulleri: Bu Yönetmelikte düzenlenmiş olan ihale usullerini,
f) İhale komisyonu: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ihale komisyonunu,
g) İhale yetkilisi: Mütevelli Heyeti veya Mütevelli Heyetinin uygun gördüğü Üniversite

yöneticisi veya görevlileri,
ğ) İstekli: İhaleye teklif veren gerçek ya da tüzel kişiler ile ortak girişimleri,
h) Kiralama: Üniversitenin kira sözleşmesinin kiracı tarafını oluşturmasını,
ı) Kiraya verme: Üniversitenin kira sözleşmesinin kiraya veren tarafını oluşturmasını,
i) Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,
j) Muayene ve kabul komisyonu: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi muayene ve kabul ko-

misyonunu,
k) Mütevelli Heyet: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
l) Rektör: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörünü,
m) Seyahat alımları: Üniversitenin münhasıran eğitim öğretim faaliyetleriyle ilişkisi

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

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

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

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

maddelerinde gösterilen işlemleri,
ş) Üniversite: Nuh Naci Yazgan Üniversitesini,
t) 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,

u) Yüklenici: İşi yapmak üzere kendisiyle 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 yeterlilik kuralları
MADDE 5 – (1) Üniversite, 4 üncü maddede belirtilen temel ilkeler doğrultusunda,

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

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

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

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

(3) Komisyonlar üye tam sayısıyla toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Oy-
ların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir. Kararlarda çekimser
kalınamaz. Karşı oy kullanan üye, karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zo-
rundadır. Komisyon başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(5) İhale/ön yeterlik dokümanı hazırlanmadan ilân yapılamaz.
(6) İlan yapıldıktan sonra ihale/ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılamaz.
(7) İhale/ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanda yer verilemez.
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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. Doküman
için Üniversite bedel isterse doküman bedeli basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engelle-
meyecek şekilde Üniversite tarafından tespit ve ilan edilir. Doküman bedeli sadece ilanda be-
lirtilen banka hesabına isteklinin adı, unvanı, ihale adı ve varsa numarası belirtilerek yatırılır.

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

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

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

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

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

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

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

(3) Birinci ve ikinci fıkrada 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.
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İKİNCİ BÖLÜM
Mal ve Hizmet Alımları, Sınırlı Ayni Hak Kazanımları, Kiralama ve Yapım İşleri

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

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

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

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

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

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

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

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

(4) Ön yeterliğe katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler 20 nci maddenin birinci
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
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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.

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 ihaleleri.

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

(2) Bu maddeye göre yapılacak ihalelerde, 7 nci maddede belirtilen ihale komisyonu
kurma zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tara-
fından piyasada fiyat araştırması yapılarak bir tutanağa bağlanmak suretiyle ihtiyaçlar temin
edilir.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(5) İhale komisyonu, verilen teklifleri değerlendirdikten sonra diğer tekliflere veya Üni-
versitenin tespit ettiği tahmini bedele göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu tek-
lifleri reddetmeden önce belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu
tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. Bu değerlendirme sonucunda, açık-
lamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.
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İhalenin karara bağlanması ve onaylanması
MADDE 23 – (1) 22 nci maddeye göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, eko-

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

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

(3) En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihale-
lerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan
en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar
dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. Bu zo-
runluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale
üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda Üniversite, ihale yetki-
lisince uygun görülmesi kaydıyla ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile
de Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre sözleşme imzalayabilir. Ancak ekonomik açıdan en
avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için 23 üncü maddenin doku-
zuncu fıkrasında belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan
en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye anılan fıkrada belirtilen şekilde tebligat yapılır. Eko-
nomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda bu
teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
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(2) Üniversite, birinci fıkrada yazılı süreler içinde ve 23 üncü maddeye göre sözleşme
yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. Üniversite bu yüküm-
lülüğü yerine getirmemesi halinde istekli, sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş
işgünü içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla taahhüdünden vazge-
çebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelen-
dirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. Bu zarar sebep olanlara tazmin ettirilir.

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

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

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

Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Benzeri İşlemler
İhale usulleri
MADDE 27 – (1) Üniversitenin mal ve hizmet satışları ile taşınmazların satışı, kiraya

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ması.
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) lisan-
slı gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından SPK mevzuatına uygun olarak ve hiçbir sınır-
lamaya bağlı olmaksızın hazırlanacak değerleme raporlarındaki değer tespitleri esas alınır. Bu
durumda trampaya konu taşınmaz değerleri arasında en fazla %10’luk fark olabilir.
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Uygun bedelin tespiti
MADDE 31 – (1) Üniversitenin mal ve hizmet satışları ile taşınmazların satışı, kiraya

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) İhaleyi alan isteklinin bu zorunluluğa uymaması halinde, protesto çekmeye ve hü-
küm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminatı gelir kaydedilir.
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Sözleşme yapılmasında tarafların görev ve sorumluluğu
MADDE 35 – (1) İhale üzerinde kalan istekli kesin teminatı yatırarak sözleşmeyi im-

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

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

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

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Satın alma talepleri
MADDE 36 – (1) Üniversitede, satın alınması talep edilen mal veya hizmetin konusunu

ve ihtiyacın bütün özelliklerini açıklayan, ayrıca tahmini maliyeti de içeren satın alma talepleri
Genel Sekretere iletilir.

(2) Genel Sekreter talepleri Rektörün onayına sunar, onaylanmış talep için ihale yetki-
lisinin nihai onayını aldıktan sonra İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına gönderir. Satın alma
ve ihale, ihale komisyonu marifetiyle gerçekleştirilir.

(3) Satın almanın hangi usule göre yapılacağına ihale yetkilisi karar verir. Doğrudan
temin usulünün uygulandığı hallerde, ihale yetkilisi kararı gerekmeksizin, satın alma, ihale yet-
kilisinin veya görevlendirdiği kişi veya kişilerin onayı alındıktan sonra yapılır.

Teslim alma ve ödeme
MADDE 37 – (1) Satın alma işinin tamamlanmasına müteakip muayene ve kabul ko-

misyonu toplanır. Komisyon, işin istenilen şekilde tamamlandığına kanaat getirdiği takdirde
muayene ve kabul belgesi imzalar, belge ödemeye esas olmak üzere İdari ve Mali İşler Daire
Başkanlığına iletir.

(2) Gerekli belgeleri tamamlanmış olan fatura, yüklenici ile anlaşılmış ödeme şartları
çerçevesinde ödenir.

İhalenin iptal edilmesi
MADDE 38 – (1) Üniversite, gerekli gördüğü veya ihale/ön yeterlik dokümanında yer

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

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

Yasak fiil ve davranışlar
MADDE 39 – (1) İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak ya-

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

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

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

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

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

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

İhalenin sözleşmeye bağlanması
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında istisna edilenler hariç yapılan bütün iha-

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

Sözleşmenin devri
MADDE 41 – (1) Sözleşme, Üniversitenin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak

devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar aranır.
Teminat
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde, tedavüldeki Türk Parası

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

İtiraz
MADDE 43 – (1) İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir

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

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

Araştırma geliştirme fonları kapsamındaki mal ve hizmet alımları
MADDE 44 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşların araştırma

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

Bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmayan işler
MADDE 45 – (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) Vakıf yükseköğretim kurumlarının sermayesinin tamamı kendisine ait olan ticari iş-
letmelerinden,

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.

Çelişki halinde uygulanacak mevzuat
MADDE 46 – (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 47 – (1) 26/5/2015 tarihli ve 29367 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nuh

Naci Yazgan Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mütevelli

Heyeti yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

Ankara 45. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 5137 

—— • —— 

İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 5182 
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İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5180 

—— • —— 
İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5181 

—— • —— 
İstanbul 34. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5184 
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İstanbul 57. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5176 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TADİLAT VE ONARIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
Türk Kızılay Genel Müdürlüğünden: 

 
 5154/1-1 
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PANELVAN TİPİ DİZEL AMBULANSLAR SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, T.C. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ihtiyacını 

karşılamak amacıyla, 170 Adet 4x4 Panelvan Tipi Dizel Ambulans ile 395 Adet 4x2 Panelvan 
Tipi Dizel Ambulans, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak, Ofisimiz tip ticari 
şartnamesi ile ihale ek şartlar listesi hükümleri dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 
alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
 

Malzemenin Cinsi 
İhale Evrak 

Bedeli 
Kısım-1 - 170 Adet 4x4 Panelvan Tipi Dizel Ambulans için verilecek tekliflerde 140 TL 
Kısım-2 - 395 Adet 4x2 Panelvan Tipi Dizel Ambulans için verilecek tekliflerde 140 TL 
Tüm Kısımlar için verilecek tekliflerde 140 TL 

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

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, 
şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartnameleri ile Ofis ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 
edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar 
listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - İhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletişim 
bilgileri (e-posta ve KEP dahil) yazılacaktır. 

4 - Teklifler, 06.08.2020 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki 
gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

5 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’ de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri 
istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler 
ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

6 - Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 6. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

7 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunulabileceği gibi her grup 
malzemenin tamamı için olmak üzere ayrı ayrı kısmi teklifte bulunulabilecektir. 

8 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

9 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu aracı ihale edip etmemekte, kısmen etmekte veya dilediği istekliye 
vermekte serbesttir. 

İHALE KAYIT NUMARASI: 2020 / 360199 
OFİS’İMİZ BANKA HESAPLARI: 
- T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şb. : TR79 0001 0017 4537 7118 7650 07 
- T.C. Vakıflar Bankası Atatürk Bulv. Ankara Şb. : TR19 0001 5001 5800 7293 8232 26 
- T.C. Halk Bankası Ankara Kurumsal Şb. : TR92 0001 2009 4520 0013 0000 11 
- T.C. Ziraat Katılım Bankası Ankara Kurumsal Şb. : TR95 0020 9000 0002 8199 0000 01 
- T.C. Vakıf Katılım Bankası Ankara Kurumsal Şb. : TR61 0021 0000 0000 2729 7000 02 
 5285/1-1 
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MOLEKÜLER BİYOLOJİ ARAŞTIRMA VE LABORATUVAR SİSTEMİ VE 

DOKÜMAN İNCELEME CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı ihtiyacı, 

Moleküler Biyoloji Araştırma ve Laboratuvar Sistemi ve Doküman İnceleme Cihazı teknik 

şartnamesine ve malzeme listesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar 

listesinde belirtilen şartlarla, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

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

başka bir firmanın tekliflerinin eşit çıkması durumunda Komisyonca bilahare bildirilecek bir 

tarihte firmalar açık eksiltmeye davet edilecektir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartname, malzeme listesi ve ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek 

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

maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 22/07/2020 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

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

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

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

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

malzeme listesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler 

komisyonca belirlenecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 5247/1-1 
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ÖN YETERLİLİK İLANI 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Koordinatörlüğünden:  

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi 

hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 

19. Maddesi gereğince “Belli İstekliler Arasında İhale Usulü” ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2020/355095 

1- İdarenin 

a) Adresi : Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

  Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Tandoğan 

  Yerleşkesi Ek Hizmet Binası A Girişi 1.Kat 

  Beşevler/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 215 90 01/3139- 2150478 

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  

ç) Ön yeterlilik dokümanının  

görülebileceği web adresi : www.ankara.edu.tr 

2-Ön yeterlilik konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Canlı Hayvan irridasyon Ünitesi, 1 Adet 

  Fare-Sıçan barınma sistemi, 1 Adet Deney 

  Hayvanları Barkodlama Sistemi, 1 Adet Deney 

  Hayvanları Mikrocerrahi Seti, 1 Adet Biyopotansiyel 

  Amplifier Seti 

b) Malın teslim edilme/işin 

yapılma yeri veya yerleri : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

c) İşin süresi : 150 gün 

3- Ön yeterlilik değerlendirmesinin  

a) Yapılacağı yer : Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

  Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü  

b) Tarihi ve saati : 24.07.2020 saat 10:00 

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel 

kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya 

imza sirküleri; 

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, 

ç) İlanın 4.4 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği 4734 Sayılı Kanunun 

3.maddesindeki (f) bendiyle geçici 4.maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarında düzenlenen yeterlik belgeleri, 

d) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,  

e) Adayın ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun 

iş ortaklığı beyannamesi, 

f) Ön yeterlik dokümanının satın alındığına dair belge. 

4.1.1. Ön yeterliğe iş ortaklığı olarak başvuruda bulunulması halinde, İş ortaklığının her 

bir ortağı tarafından 4.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinin ayrı ayrı sunulması zorunludur. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler:  

4.2.1- Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

4.3.1-Bu maddeye yer verilmemiştir. 

4.3.2-Kalite ve Standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler  

4.3.2.1.- Bu maddeye yer verilmemiştir. 

4.3.3.Tedarik edilecek malların markaları, numuneleri, katalogları, fotoğrafları 

Teklif edilen malların teknik şartnameye uygunluğunu teyit etmek amacıyla 

4.3.3.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı doküman, katalog, fotoğraf veya benzeri 

materyaller verilecektir. (Teknik şartnameye cevaplar ile birebir uyumlu olacaktır.) 

4.3.3.2. Başka dilde sunulan dokümanlar onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte verilmesi 

halinde geçerli sayılacaktır. 

4.3.3.3. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı 

altında teknik şartnameye cevaplar verilecektir. 

4.3.3.4. Marka ve model beyanı verilecektir. 

5-  Bu ihale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 

6- Ön yeterlik dokümanın görülmesi ve satın alınması: 

6.1.Ön yeterlik dokümanı Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünde görülebilir ve 50,00 TL (Elli Türk Lirası)   karşılığı 

aynı adresten temin edilebilir.  

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. 

7- Ön yeterlik başvurusu, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü’ne elden teslim edilebileceği 

gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

9-Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 5224/1-1 
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2 ADET JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI  
İHALE EDİLECEKTİR 

Çorum İl Özel İdaresi İl Encümeninden: 
İlimiz Merkez İlçe Ömerbey Köyü sınırları içerisinde bulunan, G33-c2, G33-c3 ve G33-

c4 paftalarda bulunan, 4.959,09 hektarlık, 017 (ER: 3342021) numaralı jeotermal kaynak arama 
ruhsat sahası ve Merkez İlçe Altınbaş Köyü sınırları içerisinde, G33-c1, G33-c2, G33-c3 ve G33-
c4 paftalarda bulunan, 4.961,73 hektarlık, 018 (ER: 3342022) numaralı jeotermal kaynak arama 
ruhsat sahası, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama 
Yönetmeliğinin 17 inci maddesi ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi 
hükümlerine göre 3 yıl süre ile ihale şartnamesi ve belirlenen muhammen bedel üzerinden arama 
ruhsatı verilmesi amacıyla iki adet jeotermal kaynak arama ruhsat sahası, 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir. 

1 - Çorum Merkez Ömerbey Köyü sınırları içerisinde bulunan, 
İli : Çorum 
İlçesi : Merkez 
Mahalle/Köyü : Ömerbey Köyü 
Pafta : G33-c2, G33-c3 ve G33-c4 
Yüzölçümü : 4.959,09 Hektar 
Erişim No : 017 (ER: 3342021) 
Mevkii : - 
İhale Bedeli : 199.901,00 TL. 
Geçici Teminat Miktarı %3 :     5.998,00 TL. 
İhale Tarihi  : 22/07/2020 
İhale Saati : 13:30 
İhale Yeri : Mimar Sinan Mahallesi, İnönü Caddesi No:167 Çorum 

adresinde, İl Özel İdaresi ana binada bulunan Genel 
Sekreterlik Toplantı Salonu. 

Verilecek Jeotermal Kaynak  
Arama Ruhsatı Süresi : 3 (Üç) yıl 
Jeotermal Kaynak ihalesine ait doküman Çorum İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol 

Müdürlüğünden 100,00 TL bedel karşılığında satın alınacaktır. 
İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanın Koordinatları 
 

 1. NOKTA 2. NOKTA 3. NOKTA 4. NOKTA

Sağa (Y) 661263 665729 661828 657273 

Yukarı (X) 4499995 4500056 4488996 4489128 

 
2 - Çorum Merkez Altınbaş Köyü sınırları içerisinde bulunan, 
İli : Çorum 
İlçesi : Merkez 
Mahalle/Köyü : Altınbaş Köyü 
Pafta : G33-c1, G33-c2, G33-c3 ve G33-c4 
Yüzölçümü : 4.961,73 Hektar 
Erişim No : 018 (ER: 3342022) 
Mevkii : - 
İhale Bedeli : 200.008,00 TL. 
Geçici Teminat Miktarı %3 :     6.001,00 TL. 
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İhale Tarihi : 22/07/2020 
İhale Saati : 13:40 
İhale Yeri : Mimar Sinan Mahallesi, İnönü Caddesi No: 167 Çorum 

adresinde, İl Özel İdaresi ana binada bulunan Genel 
Sekreterlik Toplantı Salonu. 

Verilecek Jeotermal Kaynak  
Arama Ruhsatı Süresi : 3 (Üç) yıl 
Jeotermal Kaynak ihalesine ait doküman Çorum İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol 

Müdürlüğünden 100,00 TL bedel karşılığında satın alınacaktır. 
İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanın Koordinatları 
 

 1. NOKTA 2. NOKTA 3. NOKTA 4. NOKTA 5. NOKTA

Sağa (Y) 656395 657415 661263 657273 652827 

Yukarı (X) 4500245 4500239 4499995 4489128 4494043 

 
İhaleye Katılmak İsteyen Taliplilerden İstenen Belgeler; 
A - Gerçek Kişiler için; 
Müracaat dilekçesi 
a) Tebligata esas kanuni ikametgah belgesi. 
b) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı fotokopisi 
c) Bağlı Olduğu Vergi Dairesi İli ve Numarası 
d) Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu veya 2886 sayılı Kanunda 

teminat olarak kabul edilen değerlerden birini; 
e)Vekaleten iştirak edenlerde istekli adına teklifte bulunacak kişinin Noterden imza 

sirküsü ibraz etmesi; 
f) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerinin 

noter tasdikli aslı 
g) Şartnamenin kabul edildiğine dair imzalı şartname örneği 
B - Şirket adına ihaleye iştirak edecekler ise; 
Müracaat dilekçesi 
a) Tüzel Kişi olması halinde, şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 

sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu, 4/2 maddesine haiz olduğunu 
gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter onaylı suretini; 

b) Bağlı Olduğu Vergi Dairesi İli ve Numarası 
c) Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu veya 2886 sayılı Kanunda 

teminat olarak kabul edilen değerlerden birini; 
d) Yönetimin noter tasdikli onaylı imza sirkülerinin aslı 
e) Vekaleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekaletnamenin aslı 
f) Tüzel kişi adına ihaleye katılacaklardan tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğuna dair 

yetki belgesini ihale komisyonuna ibraz ve teslim etmek mecburiyetindedir. 
g) Şartnamenin kabul edildiğine dair imzalı şartname örneği 
Taliplilerin istenilen belgeleri 22/07/2020 Çarşamba günü Saat 13:30’de dosya halinde 

ihale komisyonuna teslim etmek üzere hazır bulunmaları gerekmektedir. İstenilen belgeleri eksik 
olanlar ihaleye katılamazlar. 

Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İlan olunur. 4903/1-1 
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İHALEYE DAVET (İD) 
İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB): 

Türkiye Cumhuriyeti 
İstanbul Valiliği 

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 
İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) 

 
“EĞİTİM YAPILARI YENİDEN YAPIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ” 

(AIIB-WB4-YAPIM-10) 
1- Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası (IBRD), Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Avrupa 

Konseyi Kalkınma Bankası (CEB), İslam Kalkınma Bankası’ndan (IDB), Alman Kalkınma 
Bankası’ndan (KfW) ve Asya Altyapı Yatırım Bankası’ndan (AIIB)  İstanbul’daki Hastane, Okul 
ve İdari Binaları İçeren Kamu Binalarının yeniden yapımında kullanılmak üzere kredi almıştır.  

2- Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB), 
firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen inşaat sözleşme paketi kapsamındaki eğitim yapılarının 
anahtar teslimi götürü bedel yeniden yapım işleri için Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB)’nın 
satın alma esas ve usulleri doğrultusunda (AIIB Interim Operational Directive on Procurement 
Instructions for Recipients (June 2, 2016)), Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive 
Tendering – NCT)  yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir. 

İnşaat Sözleşme Paketi –(AIIB-WB4-YAPIM-10) 
İstanbul İlinde 2 adet okulun yeniden yapım işi anahtar teslimi götürü bedel olarak 

gerçekleştirilecektir.  
 

AIIB-WB4-YAPIM-10

S. No İli İlçesi Yapının Adı - Adresi 

1 İstanbul Beşiktaş 
Hüseyin Aycibin İlkokulu  
Gayrettepe Mahallesi Göktürk Sk. No:10 Beşiktaş / 
İstanbul 

2 İstanbul Beşiktaş 
Levent Natuk Birkan Halk Eğitim Merkezi  
Levent Mh. Levent cd. Yeni Sülün sk. N.6 
Beşiktaş/İstanbul

 
3- İnşaat Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda 

belirtilmektedir.  
I. Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki 2017-2018-2019 yıllarının, Yeminli Mali 

Müşavir (YMM) onaylı hakediş belgeleri ile tevsik edilmiş, Yeminli Mali Müşavir (YMM) veya 
Vergi dairesi onaylı yıllık inşaat cirosunun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karne katsayıları 
kullanılmak sureti ile 2020 yılına çevrilmiş tutarlarının aritmetik ortalamasının en az 25.000.000 
TL  olması gerekmektedir. Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi 
(İPKB) kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış 
sözleşmeler bulunması durumunda beyan ettiği inşaat cirosu toplamından; ihalesini kazandığı 
ve/veya yükleniminde olan işlerin sözleşme bedelleri toplamı düşülerek işlem yapılır. Bu işlem 
neticesinde bulunan değerin aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına 
düşerse yeterlilik alamaz. Yüklenimi altında bulunan işleri özel ortaklık olarak aldıysa, özel 
ortaklıktaki hissesinin sözleşme bedeli ile çarpımından bulunan rakam toplam ciro rakamından 
düşülür. Bu işlem neticesinde bulunan değerin aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama 
ciro değeri altına düşerse yeterlilik alamaz.  Konut satış faturalarının inşaat cirosu olarak kabul 
edilmesine yönelik olarak; "Yapı kullanım belgesi" tarihindeki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından belirlenen yapı satış m2 maliyeti ile belgede yazılı yapı alanının çarpılmasıyla 
hesaplanan rakam konut satış fiyatı olarak kabul edilir. 

II. Teklif Sahibinin son 5 (beş) yıl (2015-2019) içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu 
veya özel sektöre ana yüklenici veya ortak girişim ortağı olarak  yaptığı ve işin yapıldığı Kurum 
ve Kuruluşundan alınan İş Bitirme belgeleri (Gerçek kişi veya kamu kurum ve kuruluşları ile 
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kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işlere ait iş bitirme 
belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye tarafından, belediye 
sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onay 
alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koşuluyla, bu ihale konusu işlerle benzer mahiyette ve 
karmaşıklıkta olmak üzere tek bir Sözleşme Paketi kapsamında en az 7.500 m2 yeni bina inşaatı 
(alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) işini/işlerini şartnamesine uygun 
olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. Son teklif verme tarihine kadar 
alınan iş bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. İş durum belgeleri geçerli 
sayılmayacaktır. 

III. Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum miktarının 6.250.000 TL 
olması gerekmektedir. Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 
kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler 
bulunması durumunda; Teklif  Sahibinin ihalede yeterlilik alabilmesi için, en az teklif verdiği 
sözleşme paketi ve İPKB ihalesini kazandığı veya yükleniminde olan işler için ihale aşamasında 
istenen kredi olanaklarının toplamı kadar banka nakit  kredi olanaklarına sahip olması 
gerekmektedir. Teklif Sahibinin IPKB kapsamında yükleniminde olan işleri ortak girişim halinde 
yürütmesi durumunda ise, sözleşme paketi(leri) kapsamındaki hissesi oranında işlem yapılır. 

III. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve İhale Davet 
Belgelerinde istenen diğer belgeler ve şartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak girişimin yeterli 
görülebilmesi için, ortaklardan her birinin I, II. ve III maddelerdeki asgari kriterlerin en az 
%25'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az %50'sini karşılaması 
gerekmektedir. Ancak Ortakların toplamda mutlaka %100 değerine ulaşması gerekmektedir. 

IV. İşin tatminkâr bir şekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit 
personel ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır. 

VI. Başvuru sahibinin son beş yıl içinde taahhüt ettiği işlere ilişkin muhatabı olduğu 
davalarla ilgili bilgiler, 

VII. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve ihale davet 
belgelerinde istenen diğer belgeler. 

4- Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını İstanbul Proje 
Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin aşağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-17:00 
arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aşağıdaki adrese yazılı olarak 
başvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 600.- TL karşılığında aynı adresten satın 
alabileceklerdir. İhale doküman bedeli, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin İstanbul 
Vakıfbank Mercan Şubesinde bulunan:  IBAN-NO:  TR31  0001  5001  5800  7286  1036  53 
numaralı hesabına, teklifin verileceği sözleşme paketine ait referans numarası (AIIB-WB4-
YAPIM-10) yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB  sitemizde örneği bulunan 
dilekçe eşliğinde başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. 

5- Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve teklif 
para birimi cinsinden veya konvertibl başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için 700.000 TL 
veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 13 Ağustos 2020 günü saat (yerel 
saat) 14:00’e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir. 

6- Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve 
saatte aşağıdaki adreste açılacaktır  

7- Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.  
Türkiye Cumhuriyeti  
İstanbul Valiliği 
İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 
Kısıklı Mah. Alemdağ Yan Yolu Cad. No:6 34692 
Üsküdar/İSTANBUL/TÜRKİYE 
Tel : +(90) (216) 505 55 00   
Fax : +(90) (216) 225 04 85 
E-mail : info@ipkb.gov.tr 
Web : www.ipkb.gov.tr 5230/1-1 
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MÜBADELE İLANI 

Şırnak İl Jandarma Komutanlığından: 

ŞIRNAK İL J.K.LIĞI, BEYTÜŞŞEBAP J.KOMD.A.AK.LIĞI VE ÇAKIRSÖĞÜT 

J.KOMD.TUG.K.LIKLARINA AİT EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ MUHTELİF 

MARKA VE CİNSTE 20 (YİRMİ) ADET HEK TAŞITIN MÜBADELE İLANI 

4645 sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait 

Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair 

Yönetmeliğin 38’inci maddesi uyarınca muhtelif marka ve model HEK taşıtların mübadelesi 

yapılacaktır. 

1 - İdarenin; 

a) Adı: Şırnak İl Jandarma Komutanlığı 

b) Adresi: Yeşilyurt Mahallesi Uludere Cad. No: 39 Merkez / ŞIRNAK 

c) Telefon ve faks numarası: Tel:0 486 218 10 00 - Fax: 0 486 218 10 72 

ç) Elektronik posta adresi: fatihozay@jandarma.gov.tr 

2 - Mübadele Konusu İdare Tarafından Verilecek Malın Adı, niteliği, türü ve miktarı: 

Ekonomik ömrünü doldurmuş; Toplam 20 (Yirmi) adet muhtelif marka ve modelde taşıt 

HEK durumunda olup, bakımı yapıldığında trafiğe çıkabilecek durumdaki taşıtlardır. 

3 - Mübadele Konusu İdare Tarafından Alınacak Mal/Malzeme ve Taşıtların Durumu ve 

özellikleri: 

2 (iki) Adet Toyota Hilux 2.4L 4*4 Adventure 

1 (bir) Adet Dacia Duster Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4*4 

2 (İki) Adet 245/70R/16 Lassa Marka Dış Lastik Yol Tipi 4X4 Arazi Tipi Araçlar İçin 

Taşıtlar 2020 model ve kullanılmamış olacaktır. 

4 - İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Teslim Etme yeri: 

Mübadelede teklif edilen araçlar Yeşilyurt Mahallesi Uludere Cad. No: 39 Merkez / 

ŞIRNAK adresinde bulunan Şırnak İl Jandarma Komutanlığına teslim edilecektir. 

5 - İdare Tarafından Verilecek Malın/Malların Teslim Alma yeri: 

Mübadele karşılığı verilecek HEK araçlar, Şırnak İl Jandarma Komutanlığından teslim 

alınacaktır. 

6 - Mübadelenin; 

a) Yapılacağı yer: Yeşilyurt Mahallesi Uludere Cad. No: 39 Merkez / ŞIRNAK adresinde 

bulunan Şırnak İl Jandarma Komutanlığı 

b) Tarihi ve saati: 28.07.2020 günü saat: 14:00 

7 - Değer Tespit Komisyonu Tarafından Belirlenen Tahmini Bedel; 717.000,00 TL 

8 - İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Tahmini Bedeli: 718.626,67 TL 

9 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler: 

Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin; 

a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

b) Mübadele Şartnamesinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun idare 

tarafından alınacak mala ait tahmini bedelin %3 ünden (en az 21.558,81 TL) az olmamak üzere 

kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki 

teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 
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1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) 3713 sayılı Terörle Müc. Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı 

hükümlü bulunmadığına dair; 

1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin, 

2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise 

yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, 

Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, 

Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde 

yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı 

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

10 - Mübadele, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

11 - Mübadele şartnamesi hazırlanmış olup, mübadele dokümanı Yeşilyurt Mahallesi 

Uludere Cad. No: 39 Merkez / ŞIRNAK adresinde bulunan Şırnak İl Jandarma Komutanlığında 

görülebilir ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Defterdarlık, Mal Müdürlüğü, Saymanlık 

ya da Muhasebe Müdürlüklerine ödenecek 100,00-TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı yukarıdaki 

idarenin adresinden temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını 

satın almaları zorunludur. 

12 - Teklifler, 28.07.2020 günü saat: 14.00’e kadar Şırnak İl Jandarma Komutanlığına 

teslim edilecektir. 

13 - Mübadele işlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin pey tekliflerini 

açık artırma usulü ile mübadele komisyonu önünde sözlü olarak belirtmeleri suretiyle 

gerçekleştirilir. 

14 - Taraflarca imzalanarak sözleşme yapılacaktır. Ancak, sözleşme yapma süresi içinde 

şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme 

yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir. 

15 - Bu mübadelede kısmi teklif verilemez. 

16 - Mübadelede verilecek araçlar; ilan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün 

öncesine kadar hafta içi 09:00 - 16:00 saatleri arasında görevliler nezaretinde ilgili birliklerde 

görülebilecektir. 

17 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim 

günüdür. 

18 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

 5082/1-1 



Sayfa : 98 RESMÎ GAZETE 13 Temmuz 2020 – Sayı : 31184 

 

250 GR’LIK POLİPROPİLEN ÇUVAL SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası 

İşletme Müdürlüğünden:  

250 GR’LIK POLİPROPİLEN ÇUVAL SATIŞI TMO ihale yönetmeliği 22/4 maddesi 

kapsamında kapalı zarfla teklif alma yöntemi ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler 

aşağıda yer almaktadır: 

1- İdarenin 

a) Adresi : İhsaniye Mahallesi Kızılhöyük Mevkii 03310 

  BOLVADİN/AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve faks numarası : 2726126660 - 2726125667 

c) Elektronik Posta Adresi : aafmalzeme.sb@tmo.gov.tr 

2- İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 250 gr’lık yaklaşık 200 ton (% ± 30) polipropilen 

  çuvalın satışı. 

b) Teslim yeri : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü  

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü 

  Bolvadin/Afyonkarahisar 

b) Tarihi ve saati : 21/07/2020 Salı günü saat 14.30  

İhale tarihinde ihaleye katılımcı olmaması veya ihalede yaklaşık maliyetin altında teklif  

bulunulması durumunda aynı şartlarda 28/07/2020 Salı günü saat 14:30 da tekrar ihale   

edilecektir. 

İhale dokümanları TMO AAF İşletme Müdürlüğünde görülebilir ve 50 TL bedel ile temin 

edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 

1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim bilgileri, vergi dairesi ve 

numarasının işlenerek fakslanması veya e-mail gönderilmesi durumunda isteklilere şartname 

kargo ile gönderilecektir.  

Geçici ve kesin teminat miktarları ve bunların geri verilme şartları ve İhalede geçici 

teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir.  

İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme 

Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.  

Bu İhale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç TMO İhale Yönetmeliğine göre 

yapılacaktır. TMO 08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi 

kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir. 

 5225/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Tuşba Belediye Başkanlığından: 
1 - Mülkiyeti Tuşba Belediyesine ait İlimiz, Tuşba İlçesi, Polatoğlu Mahallesi, Erciş Yolu 

üzerinde bulunan pafta 87, ada 4161, parsel 1’ de kayıtlı 4.685,89 m2 niteliği arsa olan taşınmaz, 
Şartnamesi doğrultusunda satılacaktır. 

2 - İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince “Kapalı Teklif 
Usulü” ile yapılacaktır. 

3 - Taşınmaz malın tahmin edilen bedeli (KDV’den İstisna) 7.614.571,25 TL’dir. 
4 - İşin Geçici Teminatı 228.437,13 TL’ dir. Geçici teminat için 2886 Sayılı Devlet İhale 

Kanununun 26. Maddesinde belirtilen değerler geçerlidir. Geçici teminatları nakit veya Devlet 
Tahvilleri ve hazine kefaletini haiz tahvil olarak yatıracak taliplilerin Tuşba Belediyesi, Mali 
Hizmetler Müdürlüğünün göstereceği bankaya yatırmaları gerekmektedir. 

5 - Bu işe ait ihale 23.07.2020 Perşembe Günü saat 10.00’da Tuşba Belediyesi, Encümen 
Toplantı Odasında yapılacaktır. 

6 - İhale dosyası Tuşba Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde, mesai saatleri 
içerisinde görülebilir. 

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN 
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. 
a) Talipliler istenilen belgeleri kapalı zarf içerisinde 23.07.2020 Perşembe Günü saat 

09.00’a kadar ihale komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. İstenilen belgelerin 
tümü asıl veya Noter Tasdikli suret olacaktır. 

b) Teklif mektubunu içeren iç zarf (teklif mektubu örneği idareden alınacaktır.) 
c) Adres beyanı, kimlik fotokopisi ve Adli sicil kayıt belgesi. 
d) Noter tasdikli imza sirküleri 
e) Vekaleten ihaleye katılacak istekliler adına vekaletname ve noter tasdikli imza sirküleri 
f) Tüzel kişilerde yetki belgesi 
g) Yukarıda yazılı miktarda geçici teminatını, yatırdığına dair belge veya geçici Banka 

teminat mektubu 
h) İstekli ortak girişim olması halinde şekli içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter 

tasdikli ortak girişim beyannamesini, 
i) Tuşba Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alacakları yer görme belgesini; 
j) Varsa Ticaret ve/ veya Sanayi Odası Belgesini. 
k) Talipliler tarafından imzalanmış ve onaylanmış Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi 

(Şartname idareden alınacaktır.) 
l) Şartname bedelini yatırdığına dair, Mali Hizmetler Müdürlüğünde alacakları belgeyi, 

ibraz etmeleri şarttır. 
m) Gerçek ve Tüzel kişilerden, EKAP sistemi üzerinden ihaleye girmeye yasaklı 

olmadığına dair belge 
7 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 
8 - İhale komisyonu 2886 sayılı Kanununun 29. maddesi gereğince ihale yapıp 

yapmamakta serbesttir. 
9- İhaleye katılan kişi ve firmalar ihale şartnamesini ve dosyada bulunan tüm evrakları 

okumuş ve kabul etmiş sayılır. 
10 - Bu ihale 31 Ocak 2007 tarih ve 26420 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 5577 sayılı 

Kanun hükümlerine göre sonuçlandırılır. 
İLAN OLUNUR. 5080/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Kanunun 26. 24. ve 23. 

maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan 
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama 
Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca 
Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın 
listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye 
katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım yayınlarını (CD veya USB) taşınabilir belleğe 
ekleyerek Rektörlüğümüze ilan tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde bizzat başvurmaları 
gerekmektedir. 

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyen adayların özgeçmişlerini, noterden 
tasdikli doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını (CD veya USB) taşınabilir belleğe   
4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilan tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde bizzat 
başvurmaları, ayrıca Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul tarafından 
değişecek bilim alanları için ayrı ayrı belirlenen ve halen yürürlükte olan Doçentlik kriterlerini 
sağlamış olmaları gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli 
doktora belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını (CD veya USB) taşınabilir belleğe 4 nüsha 
halinde dilekçelerine ekleyerek ilan tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde ilgili birime bizzat 
başvurmaları gerekmektedir. 

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 
olması gerekmektedir. 

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile 
postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

 
TIP FAKÜLTESİ 

Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adet Aranan Şartlar 

Nöroloji Profesör 1 
- Klinik elektrofizyoloji ve baş ağrısı konularında 

çalışmalar yapmış olmak. 

Kulak, Burun ve Boğaz 

Hastalıkları 
Doçent 1 

- Tükrük Bezi Hastalıkları Konusunda çalışmalar ve 

yayın yapmış olmak 

Radyoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 
- Radyolojide yapay zeka uygulamaları ve Kardiyak 

BT, MR görüntüleme konularında deneyimli olmak. 

Kadın Hastalıkları ve 

Doğum 
Dr. Öğr. Üyesi 1 

- Yardımcı üreme teknikleri ve endometriosis 

konularında çalışmalar yapmış olmak. 

 
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

Bölüm 
Kadro 

Unvanı 
Adet Aranan Şartlar 

Hemşirelik (İngilizce) Doçent 1 - Pediatri/Neonatoloji alanında uzman olmak. 

Hemşirelik 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

- Halk Sağlığı Hemşireliği alanında yüksek lisans ve 

doktora yapmış olmak. 

Beslenme ve Diyetetik 

(İngilizce) 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

- Beslenme ve Diyetetik alanında doktora yapmış 

olmak,  

- Yeme bozuklukları konusunda çalışmaları 

bulunmak.  
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SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 

Kadro Unvanı Adet Aranan Şartlar 

Profesör 1 - Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçenti olmak. 

 

SENOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 

Kadro Unvanı Anabilim Dalı Adet Aranan Şartlar 

Profesör Genel Senoloji 1 - Tıbbi Onkoloji uzmanı olmak. 

 
BAŞVURU ADRESİ: 
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 
Kerem Aydınlar Kampüsü, Kayışdağı Cad. No: 32 Ataşehir-İSTANBUL 
Tel: 0216 500 44 44 
 5107/1-1 

—— • —— 
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
07.07.2020 tarih ve 31178 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan Sağlık 

Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi kadrosu ilanımız aşağıdaki 
şekilde güncellenmiştir. Ayrıca ilanda tüm kadrolar için geçerli olan başvuru belgeleri arasında 
belirtilen yabancı dil belgesi sehven yazılmıştır. İlgililere duyurulur. 

 
SEHVEN YAYIMLANAN HALİ 

Fakülte 
Bölüm / Anabilim 

Dalı Adı 
Kadro Unvanı 

Kadro 
Sayısı

Açıklama 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Beslenme ve 
Diyetetik 

Profesör / 
Doçent / 

Dr. Öğretim 
Üyesi 

2 
İlgili alanda doktora veya 
uzmanlığını yapmış olmak 

OLMASI GEREKEN 

Fakülte 
Bölüm / Anabilim 

Dalı Adı 
Kadro Unvanı 

Kadro 
Sayısı

Açıklama 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Beslenme ve 
Diyetetik 

Profesör 1 

Besin Hijyeni ve Teknolojisi 
alanında doktorasını 
tamamlamış olmak. Besin 
Hijyeni ve Teknolojisi 
Alanında Doçentlik Unvanını 
Aldıktan Sonra En Az Beş 
Yıl Süreyle Açık Bulunan 
Profesörlük Kadrosu İle İlgili 
Bilim Alanında Çalışmış 
Olmak, Alanında Özgün 
Çalışmalar Veya Yayınlar 
Yapmış Olmak. 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Beslenme ve 
Diyetetik 

Dr. Öğretim 
Üyesi 

1 

Besin Hijyeni ve Teknolojisi 
alanında doktorasını 
tamamlamış olmak. Alanında 
Özgün Çalışmalar Veya 
Yayınlar Yapmış Olmak. 

 5308/1-1 
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Beykoz Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ / ÖĞRETİM GÖREVLİSİ / ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz çeşitli bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyeleri 

(profesör, doçent, doktor öğretim üyesi) ve 09.11.2018 Tarihli 30590 Sayılı Resmi Gazete’de 

yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda 

Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 

hükümleri uyarınca, öğretim görevlisi / araştırma görevlisi alınacaktır. 

Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Beykoz 

Üniversitesi Rektörlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne şahsen veya posta yolu ile yapılacak 

olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul 

edilmeyecektir. Başvurular için gerekli bilgi, belge ve başvuru şartlarına ayrıca www.ilan.gov.tr 

insan kaynakları kategorisinden veya www.beykoz.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

Adres:  

Beykoz Üniversitesi 

İnsan Kaynakları Müdürlüğü 

Vatan Caddesi No: 69 34805 Kavacık, Beykoz, İSTANBUL 

Tel: 444 25 69 

 

Birim Bölüm / Program Aranan Şartlar Unvan Sayı 

İşletme ve 

Yönetim 

Bilimleri 

Fakültesi 

İşletme 

(İngilizce) 

Doçentliğini muhasebe alanında 

almış olmak. 
Profesör 1* 

Sosyal 

Bilimler 

Fakültesi 

Psikoloji 

Klinik psikoloji odaklı akademik 

uygulamaları, çalışmaları ve 

yayınları bulunmak. 

Profesör 1 

Sanat ve 

Tasarım 

Fakültesi 

İletişim Tasarımı 

ve Yeni Medya 

Doçentliğini halkla ilişkiler 

alanından almış olup; reklam 

tasarımı, reklam çözümlemeleri, 

dijital ve geleneksel medya 

platformlarında içerik üretimi, 

eleştirisi ve yönetimi alanlarıyla 

ilgili ders vermiş ve akademik 

çalışmalar yapmış olmak. 

Profesör 1 

Sanat ve 

Tasarım 

Fakültesi 

Grafik Tasarımı 

Doçentliğini “Plastik Sanatlar” veya 

"Tasarım" alanında almış olup, 

çağdaş sanat ve tasarım alanlarında 

bilimsel çalışmaları ve yayınları 

bulunmak. 

Profesör 1 

Sanat ve 

Tasarım 

Fakültesi 

Gastronomi ve 

Mutfak Sanatları 

Doçentliğini turizm işletmeciliği 

alanında almış olmak. 
Profesör 1 
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Meslek 

Yüksekokulu 

Ameliyathane 

Hizmetleri 

Tıp Fakültesi mezunu olmak, 

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi ana 

bilim dalında uzman olmak. 

Profesör 1 

Meslek 

Yüksekokulu 

İlk ve Acil 

Yardım 

Tıp Fakültesi mezunu olmak, 

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi ana 

bilim dalında uzman olmak. 

Profesör 1 

Meslek 

Yüksekokulu 

İlk ve Acil 

Yardım 

Tıp Fakültesi mezunu olup, Genel 

Cerrahi ana bilim dalında uzman 

olmak. 

Profesör 1 

Sanat ve 

Tasarım 

Fakültesi 

Radyo, 

Televizyon ve 

Sinema 

Yüksek lisans ve doktorasını sinema 

alanında yapmış olup,Türk sinema 

tarihi ve sinema tarihi alanlarında 

çalışmalarda bulunmuş olmak. 

Doçent 1 

İşletme ve 

Yönetim 

Bilimleri 

Fakültesi 

İşletme 

(İngilizce) 

Hukuk fakültesi mezunu olup, 

doktora derecesine sahip olmak. 
Dr. Öğr. Üyesi 1* 

Mühendislik 

ve Mimarlık 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım 

Mühendisliği, Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği alanlarından birinde 

lisans derecesi olmak veya bu 

alanlardan birinde doktora yapmış 

olmak. 

Dr. Öğr. Üyesi 2* 

Mühendislik 

ve Mimarlık 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

Matematik veya Matematik 

Mühendisliği alanlarından birinde 

lisans derecesi olmak veya bu 

alanlardan birinde doktora yapmış 

olmak, sayılar teorisi, kriptoloji, 

olasılık teorisi veya nümerik analiz 

dallarından birinde uzman olmak. 

Dr. Öğr. Üyesi 1* 

Mühendislik 

ve Mimarlık 

Fakültesi 

Endüstri 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

Endüstri Mühendisliği veya İşletme 

Mühendisliği alanında lisans 

derecesi olmak veya bu alanda 

doktora yapmış olmak. 

Dr. Öğr. Üyesi 1* 

Mühendislik 

ve Mimarlık 

Fakültesi 

Mimarlık 

Mimarlık alanında lisans derecesi 

olmak veya mimarlık alanında 

doktora yapmış olmak. 

Dr. Öğr. Üyesi 2 

Mühendislik 

ve Mimarlık 

Fakültesi 

Yazılım 

Mühendisliği 

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım 

Mühendisliği, Elektronik 

Mühendisliği, Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği alanlarından birinde 

lisans derecesi olmak veya bu 

alanlardan birinde doktora yapmış 

olmak. 

Dr. Öğr. Üyesi 1 
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Sanat ve 

Tasarım 

Fakültesi 

Radyo, 

Televizyon ve 

Sinema 

Lisans, yüksek lisans ve doktorasını 

radyo, sinema ve televizyon 

bölümünde tamamlamış 

olup, sinemada dijital teknoloji 

kullanımı konusunda çalışmalar 

yapmış olmak. 

Dr. Öğr. Üyesi 1 

Sanat ve 

Tasarım 

Fakültesi 

Çizgi Film ve 

Animasyon 

Görsel İletişim Tasarımı alanında 

tezli yüksek lisans mezunu olup, 

animasyon, görsel efekt alanlarında 

akademik ve sektörel çalışmalarda 

bulunmak. 

Öğr. Gör. 

(Ders 

Verecek) 

1 

Sanat ve 

Tasarım 

Fakültesi 

Dijital Oyun 

Tasarımı 

Bilgisayar Bilimleri veya Grafik 

Tasarım lisans mezunu olup, 

alanında tezli yüksek lisans yapmış 

ve dijital oyun tasarımı alanında 

sektörel tecrübeye sahip olmak. 

Öğr. Gör. 

(Ders 

Verecek) 

1 

Sanat ve 

Tasarım 

Fakültesi 

Dijital Oyun 

Tasarımı 

Bilgisayar/matematik bilimleri 

alanında lisans mezunu olup, tezli 

yüksek lisans yapmış ve dijital oyun 

tasarımı alanında çalışmalarda 

bulunmuş olmak. 

Öğr. Gör. 

(Ders 

Verecek) 

1 

Sanat ve 

Tasarım 

Fakültesi 

Grafik Tasarımı 

Lisans eğitimini Grafik veya Grafik 

Tasarım bölümlerinden birinde 

yapmış olup, tezli yüksek mezunu 

olmak. İllüstrasyon ve animasyon 

alanlarında sektörel tecrübeye sahip 

olmak 

Öğr. Gör. 

(Ders 

Verecek) 

1 

Sanat ve 

Tasarım 

Fakültesi 

İç Mimarlık ve 

Çevre Tasarımı 

İç mimarlık alanında lisans mezunu 

olup, alanında tezli yüksek lisans 

yapmış olmak. 

Öğr. Gör. 

(Ders 

Verecek) 

2 

Beykoz 

Lojistik 

Meslek 

Yüksekokulu 

Lojistik 

Lojistik Yönetimi, Uluslararası 

Lojistik ve Taşımacılık, Uluslararası 

Lojistik ve Ticaret, İşletme, 

Endüstri Mühendisliği, Denizcilik 

İşletmeleri Yönetimi bölümlerinden 

birinden lisans mezunu olup bu 

alanların birinde tezli yüksek lisans 

yapmış olmak. 

Öğr. Gör. 

(Ders 

Verecek) 

1 

Beykoz 

Lojistik 

Meslek 

Yüksekokulu 

Raylı Sistemler 

İşletmeciliği 

Lojistik Yönetimi, Uluslararası 

Lojistik ve Taşımacılık, İşletme 

bölümlerinden birinden lisans 

mezunu olup, üretim yönetimi ve 

pazarlama alanında tezli yüksek 

lisans yapmış olmak, 

Öğr. Gör. 

(Ders 

Verecek) 

1 
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Beykoz 
Lojistik 
Meslek 

Yüksekokulu 

Sivil Havacılık 
Kabin Hizmetleri 

(İngilizce) 

Lisans mezunu olup sivil havacılık 
alanında tezli yüksek lisans mezunu 
olmak veya lisans mezunu olup 
kabin hiztmetleri, sivil havacılık 
alanında en az üç yıl deneyim sahibi 
olmak ve/veya onaylı ve geçerli 
Tehlikeli Madde Taşımacılığı, 
Ekip/Kaynak Yönetimi, Havacılık 
Güvenliği alanında yetkili eğitmen 
sertifikasına sahip olmak. 

Öğr. Gör. 

(Ders 

Verecek) 

1* 

Beykoz 
Lojistik 
Meslek 

Yüksekokulu 

Sivil Havacılık 
Kabin Hizmetleri 

(İngilizce) 

Lisans mezunu olup sivil havacılık 
alanında tezli yüksek lisans mezunu 
olmak veya lisans mezunu olup sivil 
havacılık alanında en az üç yıl 
deneyim sahibi olmak. 

Öğr. Gör. 

(Ders 

Verecek) 

1* 

Meslek 
Yüksekokulu 

Fizyoterapi 
Fizyoterapi lisans mezunu olup, 
alanında tezli yüksek lisans 
derecesine sahip olmak. 

Öğr. Gör. 

(Ders 

Verecek) 

1 

Meslek 
Yüksekokulu 

Ağız ve Diş 
Sağlığı 

Diş Hekimliği veya Hemşirelik 
lisans mezunu olup, tezli yüksek 
lisans derecesine sahip olmak. 

Öğr. Gör. 

(Ders 

Verecek) 

1 

Meslek 
Yüksekokulu 

İlk ve Acil 
Yardım 

Acil Yardım ve Afet Yönetimi 
lisans mezunu olup, alanında tezli 
yüksek lisans derecesine sahip 
olmak, 4 yıl acil servis tecrübesi 
olmak. 

Öğr. Gör. 

(Ders 

Verecek) 

1 

Meslek 
Yüksekokulu 

Bilgi Güvenliği 
Teknolojisi 

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım 
Mühendisliği, Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği, Bilgisayar ve Kontrol 
Mühendisliği, Bilgisayar 
Öğretmenliği, Bilgisayar ve 
Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, 
Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği 
bölümlerinin birinden lisans 
mezunu olup, bu alanların birinden 
tezli yüksek lisans derecesine sahip 
olmak. 

Öğr. Gör. 

(Ders 

Verecek) 

1 

Meslek 
Yüksekokulu 

Bilgisayar 
Programcılığı 

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım 
Mühendisliği, Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği, Bilgisayar ve Kontrol 
Mühendisliği, Bilgisayar 
Öğretmenliği, Bilgisayar ve 
Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, 
Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği 
bölümlerinin birinden lisans 
mezunu olup, bu alanların birinden 
tezli yüksek lisans derecesine sahip 
olmak. 

Öğr. Gör. 

(Ders 

Verecek) 

1 



Sayfa : 108 RESMÎ GAZETE 13 Temmuz 2020 – Sayı : 31184 

 

Meslek 

Yüksekokulu 
Diyaliz 

Hemşirelik lisans mezunu olup, 

sağlık alanında tezli yüksek lisans 
derecesine sahip olmak. 

Öğr. Gör. 

(Ders 
Verecek) 

1 

Yabancı 

Diller 
Yüksekokulu 

Yabancı Diller 

Yüksekokulu 

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili 

ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve 
Edebiyatı, Çeviribilim (İngilizce) 

veya İngiliz Dilbilimi lisans mezunu 
olup, tezli yüksek lisans mezunu 

olmak. 

Öğr. Gör. 

(Ders 
Verecek) 

2 

Sanat ve 

Tasarım 
Fakültesi 

Gastronomi ve 
Mutfak Sanatları 

Gastronomi veya Gastronomi ve 

Mutfak Sanatları lisans mezunu 
olup, alanında tezli yüksek lisans 

yapıyor ya da yapmış olmak. 

Arş. Gör. 1 

Sanat ve 
Tasarım 

Fakültesi 

Radyo, 
Televizyon ve 

Sinema 

Lisans eğitimini radyo, sinema ve 
televizyon alanında tamamlamış 

olup, bu alanlardan birinde tezli 
yüksek lisans yapmış olmak. Lisans 

sonrasında kurgu programlarında, 
hareketli grafik tasarımı konularında 

deneyim sahibi olmak. 

Arş. Gör. 1 

 

*Yükseköğretim Kurulunca yayımlanan, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil 

Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” 

gereğince belirlenen, İngilizce dilinde ders verebilme yeterliliğine sahip olmak koşulu 

aranmaktadır. 

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU ŞARTLARI 

1. Adayın başvurduğu kadroyu belirten ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe. 

2. Özgeçmiş (YÖK formatında). 

3. Adli Sicil Kaydı. 

4. İngilizce bölümlere başvurularda Yabancı Dil Belgesi. 

5. 2 adet fotoğraf. 

6. Nüfus cüzdanı sureti. 

8. Diplomalarının tasdikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora). 

9. Profesör kadrosuna başvurular için Doçentlik belgesinin tasdikli sureti. 

10. Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi. 

11. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış 

denklik belgesi 

12. Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, 

yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite 

yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren Pdf formatında hazırlanmış 

CD/taşınabilir bellek. 

Profesör kadrosuna başvuran adayların yukarıdaki belgeleri içeren dosyaları 1 (bir) takım 

olarak dosya ve 6 (altı) takım olarak Pdf formatında hazırlanmış olan CD/taşınabilir bellek ile 

ilanın Resmi Gazete’de yayınlanma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde teslim etmeleri 

gerekmektedir. 
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Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların yukarıdaki belgeleri 
içeren dosyaları 1 (bir) takım olarak dosya ve 4 (dört) takım olarak Pdf formatında hazırlanmış 
olan CD/taşınabilir bellek ile ilanın Resmi Gazete’de yayınlanma tarihinden itibaren 15 gün 
içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir. 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ / ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI 
Öğretim Görevlisi:  
1. ALES sınavından en az 70 puan almış olmak. 
2. Belirtilen alanlarda lisans ve yüksek lisans mezunu olmak. 
3. LİSANS DÜZEYİNDE EĞİTİM VEREN BÖLÜMLERE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 

başvurularında YDS veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan en az 
50 dil puanı almış olmak. 

4. Lisans/Ön Lisans düzeyinde İNGİLİZCE EĞİTİM VEREN BÖLÜMLERE 
başvurularda YDS veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan en az 
80 dil puanı almış olmak. 

5. Deneyim belirtilen kadro başvurularında belgelemek kaydıyla deneyim koşulunu 
sağlamak. 

Araştırma Görevlisi: 
1. ALES sınavından en az 70 puan almış olmak. 
2. İNGİLİZCE EĞİTİM VEREN BÖLÜMLERE BAŞVURULARDA EN AZ 80, 

TÜRKÇE EĞİTİM VEREN PROGRAMLARA BAŞVURULARDA EN AZ 50; YDS veya 
Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan dil puanı almış olmak. 

3. Başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. 
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 
1. Adayın başvurduğu kadroyu belirten ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe. 
2. YÖK formatında Türkçe Özgeçmiş  
3. Adli Sicil Kaydı. 
4. ALES belgesi. 
5. İngilizce eğitim veren bölümlere ve lisans düzeyinde eğitim veren bölümlere öğretim 

görevlisi/araştırma görevlisi kadrosuna başvurularda Yabancı Dil Belgesi. 
6. 2 adet fotoğraf. 
7. Nüfus cüzdanı sureti. 
8. Diplomaların fotokopisi (lisans, yüksek lisans ve varsa doktora). 
9. Onaylı transkript belgesi. 
10. Deneyim belirtilen kadro başvurularında E-devlet üzerinden alınmış barkodlu SGK 

hizmet dökümü. 
11. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış 

denklik belgesi. 
Başvurular, İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne şahsen veya posta yolu ile yapılacak olup, 

süresi içinde yapılmayan başvurular ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.  
Ön değerlendirme ve giriş sınavı sonuçları www.beykoz.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. 
Öğretim Görevlisi / Araştırma Görevlisi Kadroları SINAV TAKVİMİ 
Başvuru Başlangıç Tarihi : 13.07.2020 
Son Başvuru Tarihi : 27.07.2020 
Ön Değerlendirme Tarihi : 29.07.2020 
Giriş Sınavı Tarihi : 07.08.2020 
Sonuç Açıklama Tarihi : 11.08.2020 
 5307/1-1 
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Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden: 
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 
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Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile 
Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyeleri 
alınacaktır. 

Başvuruda bulunacak adaylar, yazışma adreslerini içeren, başvurdukları bölüm ve 
anabilim/anasanat dallarını belirttikleri dilekçelerine, yayın dosyalarına ek olarak özgeçmiş, 4 
adet fotoğraf, öğrenim durumlarını gösterir belgelerin onaylı sureti (lisans, yükseklisans, doktora 
ve doçentlik) nüfus cüzdanı örneği ve halen çalışanlar ile daha evvel kamu hizmeti bulunanlar 
hizmet belgelerini ekleyerek (Üniversitemiz Personeli hariç), Profesör kadrosuna başvuracak 
adayların Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak 
adayların ise ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir. 

1- Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar; Özgeçmişlerini, (birisi başlıca araştırma 
eseri olmak üzere gösterecekleri eser veya yayınlarını belirttikleri) bilimsel yayınlarını, kongre, 
konferans ve tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim 
faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden, biten yüksek lisans (bilim uzmanlığı) ve doktora 
çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan eserlerinin 
belirtildiği yayın listesini içeren dosyalarının 1 (bir) takımını fiziksel ortamda; dosyadaki tüm 
bilgi ve belgeleri de PDF formatında 6 (altı) adet taşınabilir belleğe aktararak başvuru 
dilekçelerine ekleyeceklerdir. 

2- Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; Özgeçmişlerini, yayın listelerini, 
doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarının 1 (bir) takımını 
fiziksel ortamda; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de PDF formatında 4 (dört) adet taşınabilir 
belleğe aktararak başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir. 

3- Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar; Başvuru dilekçelerine 
yukarıdaki belgelere ilave olarak, bilimsel çalışma ve yayınlarını, özgeçmişlerini, yayın listelerini 
kapsayan dosyalarının 1 (bir) takımını fiziksel ortamda; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de PDF 
formatında 4 (dört) adet taşınabilir belleğe aktararak başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir. 

* Bütün kadrolara başvuracak adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip 
olmaları gerekmektedir. 

* Bütün kadrolara başvuru süresi bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 
gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

* Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin 
onaylanmış olması gerekir. 

Başvuru Başlama Tarihi :13.07.2020 
Son Başvuru Tarihi : 27.07.2020 
Duyurulur. 
 

BİRİM BÖLÜM 
ANABİLİM 

DALI 
UNVAN DRC ADET AÇIKLAMA 

Tıp Fakültesi 

Dâhili Tıp 
Bilimleri 

Aile Hekimliği Profesör 1 1 
Diyabet alanında çalışmış olmak ve 
Diyabetle ilgili Uluslararası faz 3 klinik 
araştırmalara katılmış olmak 

Dâhili Tıp 
Bilimleri 

İç Hastalıkları Profesör 1 1 
Hipnoz, Fototerapi, ozon alanında 
çalışmaları olmak. Sağlık Bakanlığı onaylı 
Fototerapi ve ozon sertifikası olmak 

İlahiyat 
Fakültesi 

Temel İslam 
Bilimleri 

Arap Dili Ve 
Belagat 

Doçent 2 1 
Temel İslam Bilimleri Bilim alanında 
doçent unvanı almış olmak. Klasik Arap 
edebiyatı ile ilgili çalışmaları olmak. 

Temel İslam 
Bilimleri 

Hadis Doçent 1 1 

Temel İslam Bilimleri Bilim alanında 
doçent unvanı almış olmak. Hadisleri 
tespit,anlama ve Makasıd temelli yaklaşım 
üzerinde çalışmaları olmak 
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Fen Edebiyat 

Fakültesi 

Biyoloji Botanik Doçent 3 1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak. 

Fizik Katıhal Fiziği Profesör 1 1 

Topolojik Yalıtkanlar ve onların temelinde 

Metamateriyel uygulaması konusunda 

çalışmalar yapmış olmak 

Türk Dili ve 

Edebiyatı 

Türk Halk 

Edebiyatı 
Profesör 1 1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak. 

Tarih 

Türkiye 

Cumhuriyeti 

Tarihi 

Doçent 1 1 

Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi Bilim 

alanında Doçent unvanını almış olmak. 

Türkiye’nin Eğitim ve Kültür Tarihi alanında 

çalışmaları olmak. 

Ziraat 

Fakültesi 

Bitki Koruma Entomoloji Profesör 1 1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak. 

Bitki Koruma Entomoloji Doçent 3 1 
Meyve Zararlıları konusunda çalışmaları 

olmak 

Bahçe Bitkileri 

Meyve 

yetiştirme ve 

ıslahı 

Doçent 3 1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak. 

Biyosistem 

Müh. 

Tarımsal 

yapılar 
Doçent 2 1 

Biyosistem Mühendisliği Bilim alanında 

doçentlik unvanını almış olmak ve 

Tarımsal Yapılar, Seracılık ile ilgili 

çalışmaları bulunmak. 

Toprak Bilimi 

ve Bitki 

Besleme 

Toprak bilimi Doçent 3 1 

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bilim 

alanında doçent unvanı almış olmak. 

Toprak kalitesi konusunda çalışmaları 

olmak. 

İ.İ.B.F. 

İktisat İktisat Doçent 3 1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak. 

Maliye Maliye Doçent 2 1 

Maliye Bilim alanında doçent unvanı almış 

olmak. Bütçe açıklarının sürdürülebilirliği 

alanında çalışmaları olmak 

Eğitim 

Fakültesi 

Türkçe ve 

Sosyal Bilimler 

Eğitimi 

Türkçe Eğitimi Profesör 1 1 

Türk Halk Bilimi alanında doçentlik 

unvanını almış olmak. Türkçe Eğitimi 

alanında çalışmalar yapmış olmak. 

Matematik ve 

Fen Bilimleri 

Eğitimi 

Matematik 

Eğitimi 
Doçent 1 1 

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bilim 

alanında doçent unvanı almış olmak. 

Matematiksel düşünme, Problem çözme 

ve ölçek geliştirme alanında çalışmaları 

olmak. 

Eğitim Bilimleri 

Eğitim 

Programları ve 

Öğretim 

Doçent 2 1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak. 

Güzel 

Sanatlar ve 

Tasarım 

Fakültesi 

Mimarlık Yapı Bilgisi Profesör 1 1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak. 

 5286/1-1 
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Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR 

2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim 

Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin 

Yönetmelik” kapsamında Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim 

Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterlerine İlişkin Yönerge hükümlerine 

göre aşağıda belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır. 

Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adaylar, Başvuru Formunu düzenleyerek ekleri 

ile birlikte Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 

başvuracak adaylar ilanda belirtilen birimlere başvurmaları gerekmektedir. 

NOTLAR: 

İlanımızın süresi, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür. 

Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate 

alınmayacaktır. 

Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adayların Tıp Fakültesi mezunu 

olması zorunludur. (Özel şartlar hariç) 

*** Tıp Fakültesi mezunu olma şartı aranmaz. 

Başvuru Formalarına ve ayrıntılı bilgilere http://persdb.sdu.edu.tr internet adresi Doküman 

Arşivi bölümünden ulaşılabilir. 

İlanda belirtilen kadrolara müracaat eden adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

48 inci maddesinde yer alan şartları taşıyor olması gerekmektedir. 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'un Ek 38 inci Maddesi uyarınca belirlenen %20'lik 

kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır. 

 

S.N Birimi Bölümü 
ABD/ASD/

PRG 
Unvanı Der. Ad. Niteliği 

1 
Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Felsefe Bilim Tarihi 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 1 
Matematik felsefesi alanında 

çalışmış olmak. 

2 
Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Arkeoloji 

Klasik 

Arkeoloji 
Doçent 1 1 

Numismatik alanında çalışmış 

olmak. 

3 
Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Tarih 

Ortaçağ 

Tarihi 
Profesör 1 1 

Ortaçağ Türk-İslam tarihi 

alanında çalışmış olmak. 

4 
Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Kimya 

Analitik 

Kimya 
Doçent 1 1 

Analitik kimya alanında 

çalışmış olmak. 
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5 
Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Biyoloji 

Moleküler 

Biyoloji 
Profesör 1 1 

Bakteriyal iletişim sistemi 

alanında çalışmış olmak. 

6 
Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Fizik 

Atom ve 

Molekül 

Fiziği 

Profesör 1 1 
Atom ve molekül alanında 

çalışmış olmak. 

7 
İlahiyat 

Fakültesi 

Temel İslam 

Bilimleri 

İslam 

Hukuku 
Doçent 1 1 

Hanefi hukuk düşüncesi 

alanında çalışmış olmak. 

8 

İktisadi ve 

İdari 

Bilimler 

Fakültesi 

Sağlık 

Yönetimi 

Temel 

Sağlık 

Yönetimi 

Doçent 1 1 
Sağlık politikaları alanında 

çalışmış olmak. 

9 
Mühendislik 

Fakültesi 

Maden 

Mühendisliği 

Maden 

İşletmesi 
Profesör 1 1 

Doğal taşlar teknolojisi 

alanında çalışmış olmak. 

10 
Mühendislik 

Fakültesi 

Jeofizik 

Mühendisliği 
Sismoloji Profesör 1 1 

Sismik yansıma alanında 

çalışmış olmak. 

11 
Mühendislik 

Fakültesi 

Jeofizik 

Mühendisliği 

Uygulamalı 

Jeofizik 
Profesör 1 1 

Ters çözüm alanında çalışmış 

olmak. 

12 
Mühendislik 

Fakültesi 

Jeofizik 

Mühendisliği 

Uygulamalı 

Jeofizik 
Profesör 1 1 

Heyelan alanında çalışmış 

olmak. 

13 
Mühendislik 

Fakültesi 

Tekstil 

Mühendisliği 

Tekstil 

Bilimleri 
Profesör 1 1 

Nanolif üretimi alanında 

çalışmış olmak. 

14 
Mühendislik 

Fakültesi 

İnşaat 

Bölümü 
Hidrolik Doçent 1 1 

İnşaat Mühendisliği alanında 

doçent unvanına sahip olmak. 

Hidroloji alanında çalışmış 

olmak. 

15 Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri 

Spor 

Hekimliği 
Doçent 1 1 

Spor hekimliği uzmanı olmak. 

Obezite alanında çalışmış 

olmak. 

 5206/1-1 
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Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI İLANI 

Türk-Alman Üniversitesi bünyesinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu’nun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu esasları kapsamı ile “Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri 

çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden tabloda dağılımı gösterilen şekilde “Sürekli 

İşçi” alınacaktır. 

 

Meslek Unvan Sayı Birimi 
İşe Alım 

Yöntemi 
Özel Şartlar 

Güvenlik 

Görevlisi 

Sürekli 

İşçi 
15 

Üniversitemizin tüm 

birimleri 

Kura/Sözlü 

Mülakat 

1- En az Ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu 

olmak. 

2- Geçerli bir Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik 

Kartına sahip olmak, 

3- Vardiyalı sistemde çalışmaya engel 

durumu olmamak. 

4- 2 yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu 

belgelendirmek. 

5- 30 yaşını doldurmamış olmak. 

6-Bayanlar için en az 168 cm, erkekler için 

en az 170 cm boyunda olmak. 

7-Arama noktalarında görevlendirilmek üzere 

3 bayan, 12 erkek güvenlik görevlisi 

alınacaktır. 

Temizlik 

Görevlisi 

Sürekli 

İşçi 
11 

Üniversitemizin tüm 

birimleri 

Kura/Sözlü 

Mülakat 

1- En az ilköğretim en fazla ortaöğretim (lise 

ve dengi) mezunu olmak. 

2- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine 

uyum göstermek. 

3- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği 

bulunmamak. 

4- 35 yaşını doldurmamış olmak. 

5- Temizlik Görevini yapmaya engel olacak 

sağlık sorunu bulunmamak. 

6- MEB onaylı hijyen eğitimi belgesine sahip 

olmak. 

Temizlik 

Görevlisi 

Sürekli 

İşçi 
1 

Üniversitemizin tüm 

birimleri 

Kura/Sözlü 

Mülakat 

1- En az ilköğretim en fazla ortaöğretim (lise 

ve dengi) mezunu olmak. 

2- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine 

uyum göstermek. 

3- Askerlik ile ilişiği bulunmamak. 

4- SRC belgesine sahip olmak. 

5- Temizlik hizmetlerindeki araçları 

kullanmak üzere E sınıfı sürücü belgesine 

sahip olmak. 

6- Temizlik Görevini yapmaya engel olacak 

sağlık sorunu bulunmamak. 
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Temizlik 

Görevlisi 

Sürekli 

İşçi 
5 

Üniversitemizin Merkezi 

Laboratuvar birimi 

Kura/Sözlü 

Mülakat 

1- Teknik Meslek Liseleri veya önlisans 

teknik bölümlerinden(Elektrik ve Makina) 

mezunu olmak. 

2- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine 

uyum göstermek. 

3- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği 

bulunmamak. 

4- 35 yaşını doldurmamış olmak. 

5- Temizlik Görevini yapmaya engel olacak 

sağlık sorunu bulunmamak. 

Temizlik 

Görevlisi 

Sürekli 

İşçi 
2 

Üniversitemizin çocuk 

bakımevi birimi 

Kura/Sözlü 

Mülakat 

1- Çocuk Bakımevinde görev yapacağından 

Meslek Liseleri, lisans veya önlisans (çocuk 

gelişimi ve eğitimi) bölümlerinden mezun 

olmak. 

2- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine 

uyum göstermek. 

3- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği 

bulunmamak. 

4- 35 yaşını doldurmamış olmak. 

5- Temizlik Görevini yapmaya engel olacak 

sağlık sorunu bulunmamak. 

Bakım Onarım 

Hizmetleri (Sıhhi 

Tesisatçı) 

Sürekli 

İşçi 
1 

Üniversitemizin tüm 

birimleri 

Kura/Sözlü 

Mülakat 

1- Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu 

olmak. 

2- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine 

uyum göstermek. 

3- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği 

bulunmamak. 

4- 35 yaşını doldurmamış olmak. 

5- Üniversitemizin tüm birimlerinde iç ve dış 

mekanda görevini yapmaya engel olacak 

sağlık sorunu bulunmamak. 

6- Başvuru yapılacak ilgili meslek kolu için, 

meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun 

olduğuna dair mezuniyet belgesi veya Milli 

Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika veya 

meslek koluna ait alanda ustalık veya kalfalık 

belgesine sahip olmak. 

7- 2 yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu 

belgelendirmek. 
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Bakım Onarım 

Hizmetleri 

(Bahçevan) 

Sürekli 

İşçi 
3 

Üniversitemizin tüm 

birimleri 

Kura/Sözlü 

Mülakat 

1- En az ilköğretim en fazla ortaöğretim 

mezunu olmak. 

2- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine 

uyum göstermek. 

3- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği 

bulunmamak. 

4- Bahçe makinelerini kullanabilmek. 

5- Görevini yapmaya engel olacak sağlık 

sorunu bulunmamak. 

6- Bahçecilik/bahçe ve koruların bakımı veya 

ağaçlarda budamaya ilişkin MEB onaylı 

sertifikaya sahip olmak. 

7- 2 yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu 

belgelendirmek. 

Bakım Onarım 

Hizmetleri 

(Elektrikçi) 

Sürekli 

İşçi 
1 

Üniversitemizin tüm 

birimleri 

Kura/Sözlü 

Mülakat 

1- Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu 

olmak. 

2- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine 

uyum göstermek. 

3- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği 

bulunmamak. 

4- 35 yaşını doldurmamış olmak. 

5- Üniversitemizin tüm birimlerinde iç ve dış 

mekanda görevini yapmaya engel olacak 

sağlık sorunu bulunmamak. 

6- Başvuru yapılacak ilgili meslek kolu için, 

meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun 

olduğuna dair mezuniyet belgesi veya Milli 

Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika veya 

meslek koluna ait alanda ustalık veya kalfalık 

belgesine sahip olmak. 

7- 2 yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu 

belgelendirmek. 

 

A- GENEL ŞARTLAR: 

1. Türk vatandaşı olmak. 

2. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak. 

3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almıyor olmak. 

4. Askerlik ile ilişiği olmamak, 

5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün 

açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; 
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a. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm 

olmamak. 

b. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, 

özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya 

uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye 

kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan 

malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak. 

c. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel 

dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında 

devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak. 

6. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya 

meslekten ihraç edilmemek. 

7. Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular pdb.tau.edu.tr internet adresinden ilan 

edilecektir. 

Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara her hangi bir yazılı tebligat 

yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir. 

B- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ 

1. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 13.07.2020 - 

17.07.2020 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır. 

2. Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul 

edilmeyecektir. 

3. Her aday ilan edilen kadrolardan, listede yer alan sadece bir meslek koluna başvuru 

yapabilecektir. 

4. İlana başvurular İstanbul İli Beykoz, Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye, Çekmeköy, 

Sancaktepe veya Ataşehir ilçelerinden birinde ikamet etmek şartını taşıyan kişiler tarafından 

yapılabilecektir. 

C- NOTER KURA İŞLEMLERİ 

1. Noter kura çekimi 24.07.2020 günü saat 10:00’da Türk-Alman Üniversitesi’nde 

gerçekleştirilecektir. Adaylar istemeleri halinde Üniversitemiz web ana sayfasından 

(www.tau.edu.tr/) adresinden kura çekimini canlı olarak izleyebilecektir. COVİD-19 Pandemisi 

ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday 

alınmayacaktır. 

2. Noter tarafından, açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında asil ve açık iş sayısının 4 (dört) 

katı oranında yedek aday belirlenecektir. 

3. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik’in 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” işe 

yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. 

D- SÖZLÜ MÜLAKAT İŞLEMLERİ 

1. Noter tarafından seçilen ve “asil aday” listesinde yer alan adaylar, genel kültür, genel 

yetenek, mesleki bilgi ve becerilerine ilişkin 05-07.08.2020 tarihlerinde Üniversitemiz Rektörlük 
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Binası Toplantı Salonu’nda saat: 09:30’dan itibaren sözlü mülakata sıra ile alınacaklardır. 

Mülakat neticesinde Sınav kurulunca açık iş sayısı kadar asil ve açık iş sayısı kadar yedek aday 

belirlenecek olup, sonuçlar 11.08.2020 tarihi mesai bitimine kadar http://pdb.tau.edu.tr internet 

sitesi üzerinden duyurulacaktır. 

Sözlü Mülakat Tarihleri : (Mülakatlara katılımlarda maske takılması zorunludur.) 

Temizlik Hizmetleri : 05.08.2020 

Bakım ve Onarım Hizmetleri : 06.08.2020 

Koruma ve Güvenlik Hizmetleri : 07.08.2020 

E- BELGE TESLİMİ 

Noter kurası sonucu asil listede yer alan adayların 28.07.2020-29.07.2020 ve 04.08.2020 

günleri mesai bitimine kadar aşağıdaki belgeleri Rektörlük binası Personel Daire Başkanlığı’na 

teslim etmesi gerekmektedir. 

1. Kimlik Kartı / Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

2. İkametgah (E-devlet üzerinden alınabilir) 

3. Askerlik Durum Belgesi (E-devlet üzerinden alınabilir) 

4. SGK Hizmet Dökümü (E-devlet üzerinden alınabilir) 

5. Adli Sicil Kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir) 

6. Diploma fotokopisi (aslı ile birlikte) 

7. Koruma ve Güvenlik Görevlisi için; 

a. Özel Güvenlik Görevlisi Sertifikası ve Güvenlik Kimlik Kartı fotokopisi (aslı ile 

birlikte) 

b. Tam teşekküllü Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu, 

8. Temizlik ve Bakım Onarım Hizmetleri için “Sağlık Raporu”, 

Sözlü mülakat sonucu yedek aday listesinde yer alanlar belge teslimi yapmayacaklardır. 

F- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARI VE İŞE BAŞLAMA 

1. Atama hakkı kazanan ancak işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan 

anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlanmak 

suretiyle yerleştirme yapılacaktır. 

2. Deneme süresi iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi 

feshedilecektir. 

3. Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal 

işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Üniversitemiz tarafından 

kendilerine herhangi bir ödeme yapılmış ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

4. Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar asil adayların taşıdığı şartları yerine 

getirmelidir. 

5. Göreve başlamaya hak kazananların asil adayların sonuçları 11.08.2020 tarihi mesai 

bitimine kadar http://pdb.tau.edu.tr internet sitesinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat 

yapılmayacaktır. 

6. Yapılan sözlü mülakat sonucunda asil olarak belirlenenlerin, yazılı tebligat yapılmak 

suretiyle göreve başlamaları sağlanacaktır. İlanen duyurulur. 5202/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
–– Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Gençlik Sorunları Araştırma ve Uygulama

Merkezi Yönetmeliği
–– Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim,

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Giresun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Hasan Kalyoncu Üniversitesi İhale Yönetmeliği
–– İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Nükleer Algılayıcılar ve Robotik

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İhale 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

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


