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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Çağ Üniversitesinden:

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

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

yılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğine uygun
olarak, mal ve hizmet alım-satımları, yapım, taşınmaz alım satım, kiralama, kiraya verme,
trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerinin ihaleleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile ulus-
lararası kuruluşların araştırma ve geliştirme projeleri için sağladıkları fonlar çerçevesinde ya-
pılacak mal/hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esasları belirtmek amacıyla hazırlanmıştır. 

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

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

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

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

araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, avukatlık, danışmanlık, tanıtım,
basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, barınma, toplantı, organizasyon, ser-
gileme, koruma ve güvenlik, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikri ve güzel sanat, bilgisayar sis-
temlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini ve benzeri hizmetleri, 
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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: Çağ Üniversitesi Mütevelli Heyeti veya Mütevelli Heyetinin uygun

gördüğü Çağ Üniversitesi yöneticisi veya görevlileri,
f) İstekli: İhaleye teklif veren gerçek ya da tüzel kişiler ile ortak girişimleri,
g) Kiralama: Çağ Üniversitesinin kira sözleşmesinin kiracı tarafını oluşturmasını,
ğ) Kiraya verme: Çağ Üniversitesinin kira sözleşmesinin kiraya veren tarafını oluştur-

masını,
h) Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır taşınmaz mal ve hakları,
ı) Mütevelli Heyet: Çağ Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
i) Rektör: Çağ Üniversitesi Rektörünü,
j) Seyahat alımları: Çağ Üniversitesinin münhasıran eğitim öğretim faaliyetleriyle iliş-

kisi 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,

l) Sözleşme: Bu Yönetmelik kapsamında yapılan yazılı sözleşmeyi,
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: Çağ Üniversitesini, 
r) Yapım: Her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihrazat, nakliye, ta-

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

s) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme yapılan 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 yapılmaz.

(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.
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İhaleye katılımda yeterlilik 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 bilir kişilerden 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
mevduatına uygun olarak ve hiçbir sınırlamaya bağlı olmaksızın hazırlanacak değerleme ra-
porlarındaki değer tespitleri esas alınır. Tahmini bedel, bunun dayanaklarının da eklendiği bir
hesap tutanağında gösterilir ve ihale dokümanı arasında saklanır. Bu bedel gerektiğinde ihale
komisyonlarınca tahkik ettirilir. Ancak yapım işlerinde tahmini bedel tespiti sırasında bu işler
için kanunların verdiği yetkiye dayanılarak ilgili kamu kurumlarınca tespit edilmiş birim fi-
yatları varsa bunlar kullanılır. Tahmini bedele ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmez. İs-
teklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz. 

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

konusu işin uzmanı olmak şartıyla en az iki kişinin katılmasıyla kurulacak komisyonları gö-
revlendirir. İhale sürecindeki işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla ihale komisyonunun; mua-
yene ve kabul işlemleri için ise muayene 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. Üniversite ihale ko-
misyonunda görev alan üyeler, muayene ve kabul komisyonunda görev alamazlar.

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 süreciyle 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 uygulanılacak 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 iptaliyle 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 imkan sağlayabilecek makul bir süre ihale yetkilisi tarafından belirlenir. Bu süre
yedi günden az olamaz.
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(2) İhaleler aleniyeti sağlayacak şekilde ihalenin yapıldığı yerde yayımlanan yerel ga-
zetelerin birinde ve Üniversitenin resmî internet sitesinde, ihale ilanları için belirlenen ayrı bir
bölümde ilan edilir. İnternet sitesinde yayımlanan ilanlar, ihale saatine kadar siteden kaldırıl-
maz. Doğrudan temin ve pazarlık usulünün uygulandığı alımlarda ilan yapılması zorunlu de-
ğildir. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalelerine
katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihale-
lerine katılamazlar.
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(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 içinde
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 Aynî Hak Kazanımları, Kiralama ve Yapım İşleri

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

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

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

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

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.

16 Ağustos 2020 – Sayı : 31215                             RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



(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 edilme-
yenlere 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 beşyüzotuzsekizbinyüzyetmişdörtTL’ye karşılık gelen
tutardaki bedeli aşmayacak olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

labilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, so-
yadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, 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 yeterlilik dokümanında belirtilir.
(5) Pazarlık ve doğrudan temin usulü ile yapılan alımlarda teklif mektubu ve ihaleye

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

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

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

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

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

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

(2) İsteklilerin belgelerini eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarını
usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici te-
minatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve
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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 fıkrasına göre tespit edilen isteklilerin tekliflerin de-
ğerlendirme dışı bırakılmasına ilk oturumda öncelikle karar verilir. Ancak teklifin esasını et-
kilemeyecek 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 belgelerini 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 işin 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 olduğu bu
tespit ettiği bileşenlerle ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. Bu değerlendirme sonucunda açık-
lamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamaları bulunmayan isteklilerin teklifleri redde-
dilir.

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

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

işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışın-
daki unsurlarda 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 dahil olmak üzere ihaleye teklif veren bütün is-
teklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirilmeye alınmama veya
uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal
edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleriyle belirtmek suretiyle bildirim yapılır. 

(8) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren üç iş günü geçmedikçe söz-
leşme imzalanmaz.
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(9) Sekizinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini izleyen günden itibaren üç iş günü içinde
ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on işgünü içinde kesin teminatı vermek
suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.

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

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

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

zalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. Bu zo-
runluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale
üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda Üniversite, ihale yetki-
lisince uygun görülmesi kaydıyla ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile
de Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre sözleşme imzalayabilir. Ancak ekonomik açıdan
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 durumun da 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 yapmakta 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 ve bu hususu bir tutanak ile tespit
eder.

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 adres yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mü-
hürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa
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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 reddedilerek 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 teminat 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 yapılır. 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 kağıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından
imzalanır.

(3) İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra komisyon başkanı, posta ile yapılmış
teklifler varsa okunarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılmasını
sağlar. Bundan sonra istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen
isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılır ve imzaları alınır. İl-
gilinin imzadan çekinmesi halinde durum ayrıca belirtilir. İhaleden çekilenler yeniden teklifte
bulunamazlar. Teklifler yapıldığı sırada, yapılan indirim veya artırımların işi uzatacağı anlaşı-
lırsa, isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenir. Daha
önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.
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Pazarlık usulü 
MADDE 30 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:
a) Kapalı teklif usulü ya da açık teklif usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkma-

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

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

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

(3) Pazarlığın ne suretle yapıldığı ve ne gibi tekliflerde bulunduğu ve üzerine ihale ya-
pılanların neden dolayı tercih edildiği pazarlık kararında gösterilir.

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

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

verilmesi, trampası, sınırlı 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 gerekçeler 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, ad-
resleri, 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 değerlendirilmeye alınmama veya
uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal
edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.
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(5) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; üç iş günü geçmedikçe
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 belirtmesi 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 teklifi
sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için; 33 üncü maddenin altıncı fıkrasında belirtilen
on günlük sürenin bitimini izleyen üç işgünü içinde en uygun ikinci bedel teklifinin sahibi is-
tekliye kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu tebliğ edilir. En uygun
ikinci bedel teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda bu teklif sahibinin de ge-
çici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

(2) Üniversite, birinci fıkrada yazılı süreler içinde, sözleşeme 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 gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle Üniversiteden bir
talepte bulunulamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bulunulduğu sözleşme imzalandıktan sonra tespit edilirse kesin teminat gelir kaydedilir ve
genel hükümlere göre ihale tasfiye edilir. Üniversite, yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar
hakkında uygulayacakları yaptırımlara ilişkin olarak Mütevelli Heyet kararı alırlar. 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 uğramamasının muhtemel olduğunu iddia
eden aday veya istekliler, ihale sürecindeki işlem ya da eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla
ihalenin 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 bildirir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik baş-
vurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.

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

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

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

Devlete, kamu iktisadi teşebbüslerine veya mahalli idarelere ait kuruluşlardan,
c) Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş olan vakıflar ve 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 ortaklıkla 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, 
yapacakları alımlarda bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmayıp, bu alımlar doğrudan

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

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

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

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

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) 22/2/2017 tarihli ve 29987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çağ

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 Çağ Üniversitesi Mütevelli Heyeti

yürütür.
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE 

İNKILÂP TARİHİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlü-

ğüne bağlı olarak kurulan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-

netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve

İnkılâp Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-

ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

b) Merkez (ATAM): Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Uygula-

ma ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ç) Rektör: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Türk İnkılabının temelleri ve gelişimini, Türkiye

Cumhuriyeti Tarihini, çağdaş Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü ve O’nun ilke

ve inkılaplarını araştırmak; bu konularda bilimsel yayınlar ve toplantılar düzenleyerek öğren-

cilere, üniversite mensuplarına ve kamuoyuna bu araştırmaların sonuçlarını iletmektir.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda Üniversitenin imkânları çerçevesinde yayın yap-

mak.

b) Merkezin amaçları doğrultusunda ilgili toplantılara katılmak ve bilimsel toplantılar

düzenlemek (kongre, sempozyum, çalıştay, panel, konferans, seminer vb.), sergi açmak.

c) Türk İnkılabının temelleri ve gelişimi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, çağdaş Türki-

ye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve O’nun ilke ve inkılapları konularıyla ilgili araştırma

ve uygulamalar yapmak, araştırmaların yapılmasını sağlamak; gerektiğinde, Üniversite Yöne-

tim Kurulunun kararı ve belirleyeceği usul ve esaslarla müze, arşiv, bu alana özgü yayınları

derleyerek bir ihtisas kütüphanesi kurmak.

ç) Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi konularıyla

ilgili çalışmalar yapan enstitü, merkez, kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve bilimsel dayanışma

sağlamak.

d) Amacıyla ilgili olan diğer etkinliklerde 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 ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç

yıl için görevlendirilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.  Süresi biten Mü-

dür, aynı yöntemle tekrar görevlendirilebilir. 

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim eleman-

ları arasından en çok iki kişi, üç yıl için Müdür tarafından müdür yardımcısı olarak görevlen-

dirilir. Müdür yardımcılarının görevleri, Müdürün görev süresi bittiğinde kendiliğinden sona

erer.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bıra-

kır. Vekâlet, altı aydan fazla sürerse, yeni Müdür görevlendirilir.

(4) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunca

alınan kararları uygulamak.

b) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

c) Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki yıllık faaliyet raporunu Rektöre sun-

mak.

ç) Merkezin plan dâhilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere, her türlü

çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma grupları oluşturmak, çalışma

ve faaliyetleri yönlendirmek.
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d) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri, resmi ve özel kurum ve

kuruluşlar ile işbirliği yaparak amaca uygun ön çalışmalar yapmak ve ortak projeler geliştirmek

ve üretmek.

e) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun toplantı gündemlerini belirlemek; Merkezin

hazırladığı araştırma, uygulama ve çalışma plan ve projelerini değerlendirmek üzere Danışma

Kuruluna sunmak.

f) Gerektiğinde Danışma Kurulunun toplanma çağrısını yapmak ve Danışma Kurulu

toplantılarına ilgilileri davet etmek.

(5) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürü-

tülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli

önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür tarafından önerilen,

Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen beş üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirile-

bilir. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni

üyeler görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Yönetim Kurulu üyelerinin görevi de

kendiliğinden sona erer.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır ve merkezin faaliyetlerini gözden

geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını

katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alır. Oy eşitliği durumunda Müdürün oyunun içinde olduğu

karar esas alınır.

(3) Yönetim Kurulu toplantılarına üç kez üst üste mazeret belirtmeden katılmayan üye-

nin görevi, görevlendirildiği usulle sonlandırılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki

görevleri yapar:

a) Merkezin her türlü çalışmaları ile ilgili plan ve programlarını görüşmek, karara bağ-

lamak ve uygulanmasını sağlamak.

b) Müdür tarafından hazırlanan konularda; ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliğine

yönelik ön çalışmalar ve ortak proje önerilerini değerlendirerek karara bağlamak. 

c) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek.

ç) Yıllık faaliyet raporlarını görüşerek kabul etmek.

d) Merkeze bağlı birim ve işletmelerin çalışma usul ve esaslarını belirleyen düzenle-

meleri hazırlamak.

e) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak.

f) Merkez elemanlarının; eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

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

bunların görevlerini düzenlemek.

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

ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

16 Ağustos 2020 – Sayı : 31215                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17



h) Müdürün, Merkezin yönetimiyle ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara

bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli, Üniver-

sitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri hâlinde ilgili kamu ve özel

kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından

görevlendirilen beş üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dol-

madan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görev-

lendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, Danışma Kurulu üyelerinin görevi de kendiliğinden

sona erer.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez olağan olarak toplanır.

Müdür gerekli gördüğü takdirde, Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.

Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Ku-

rulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirme yapmak ve istişarî nitelikte görüş ve öneri-

lerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün tek-

lifiyle; 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi hükümleri uyarınca Rektörün görevlendireceği

personel tarafından karşılanır.

Demirbaşlar

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen projeler kapsamında alınan her türlü

teknik cihaz, ekipman ve demirbaşlar, proje bitiminde Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, harcama yetki görevini

Müdüre kısmen veya tamamen devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16 – (1) 7/1/2002 tarihli ve 24633 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eski-

şehir Osmangazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi

Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME 
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlü-

ğüne bağlı olarak kurulan Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına,
faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kariyer Geliştirme

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları 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: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama

ve Araştırma Merkezinin Danışma Kurulunu,
b) Kariyer Temsilcileri: Merkezin kariyer temsilcilerini,
c) Merkez (KARMER): Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygu-

lama ve Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştır-

ma Merkezinin Müdürünü,
d) Müdür Yardımcısı: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama

ve Araştırma Merkezinin Müdür Yardımcılarını,
e) Rektör: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörünü,
f) Senato: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senatosunu,
g) Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesini,
ğ) Yönetim Kurulu: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama

ve Araştırma Merkezinin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencileri ve me-

zunlarına, günümüz iş dünyası şartlarına ve eğilimlerine uygun kariyer planı yapabilmeleri ve
kariyer planlarını hayata geçirebilmek için ihtiyaç duyacakları nitelikleri kazanabilmeleri ko-
nusunda yardımcı olmak ve kendi ilişki ağlarını, staj ve iş olanaklarını arttırmak için köprü va-
zifesi görmektir.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Yurt içinde ve dışında, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak Üni-

versite öğrencilerine, mezunlarına ve çalışanlarına bireysel kariyer planlama, iş arama, mesleki
ve kişisel birikimlerini sunma konusunda gerekli yetkinlikleri kazandırma ve geliştirmeye yö-
nelik uygulama, araştırma, inceleme yapmak, projeler hazırlamak, yapılmakta olan çalışmalara
katılmak ve bu tür çalışmaları desteklemek.

b) Üniversite öğrencilerinin kariyer planlama, geliştirme ve uygulamaya yönelik strateji,
politika, proje, program ve eylem geliştirme önerilerini Rektörlüğe sunmak; onaylanan öneri-
lerin uygulanmasına ilişkin ilgili mevzuat çerçevesinde ilgili faaliyetleri düzenlemek, bu faa-
liyetler için gerektiğinde Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uluslararası İlişkiler
Birimi, Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi ve benzeri merkez ve birim-
lerle iş birliği yapmak.

c) Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin kariyer uyumlarını artırmaya dönük çalış-
malar planlamak ve uygulamak.

ç) Üniversite öğrencilerinin, mezunlarının ve çalışanlarının kariyer planlama, geliştirme
ve uygulama performanslarını iyileştirmeye yönelik olarak kişilik özelliklerini, bilgi, beceri,
yetenek ve ilgi alanlarını tanımalarında gerekli olabilecek test ve teknikleri uygulamak, sonuç-
larını yorumlamak, öğrencilerin bu doğrultuda kariyer planlarını oluşturmalarına danışmanlık
yapmak.

d) Kariyer günleri ve kariyer fuarları düzenleyen sivil toplum kuruluşları, birimler, öğ-
renci kulüpleri, öğrenci konseyi ve benzeri ile iş birliği yaparak kariyer etkinlikleri planlamak,
düzenlemek veya destek vermek, bu etkinliklere çeşitli kurum ve kuruluşlarda görev yapan
Üniversite mezunlarının da katılımlarını sağlamak.

e) Kariyer planlama, geliştirme ve uygulama konularında araştırma, yayın ve proje ça-
lışmalarını teşvik etmek ve desteklemek.

f) Üniversite bünyesindeki lisans ve lisansüstü düzeydeki kariyer planlama, geliştirme
ve uygulama ile ilgili eğitim ve öğretim programları ile iş birliği projeleri oluşturmak ve uy-
gulamak.

g) Güncel mezun iletişim bilgilerini içeren ve kariyer gelişimlerini izleyen Mezun Bilgi
Sistemini geliştirmek ve Mezun Bilgi Sistemini kullanarak mezunlar ile öğrenciler ve Üniver-
site arasındaki bağı kuvvetlendirmek.

ğ) Mezunlar ile öğrencileri bir araya getirecek toplantılar düzenlemek, öğrencilerin iş
yaşamı ve kariyer seçenekleri hakkında daha fazla bilgi edinmelerine katkı sağlamak.

h) Üniversite ile yurt içi ve yurt dışındaki işletmeler, kamu, özel ve sivil toplum kuru-
luşları arasında kurulacak iş birlikleriyle oluşturulacak veri tabanı aracılığıyla, staj imkânlarını
geliştirmek, öğrenciler ve mezunları iş ortamı ile buluşturacak faaliyetler düzenleyerek öğren-
cilerin ilgili tarafları tanımalarını sağlamak.

ı) Merkezin gerçekleştirdiği tüm etkinliklerin iletişimini yönetmek ve bu amaçla basılı
ve görsel yayımların yanı sıra elektronik ve web tabanlı yayımlar hazırlamak, Merkezin dijital
platformlarda etkinliğini sağlamak.

i) Kariyer planlama, geliştirme ve uygulamaya yönelik yayımların takibini yapmak, bu
konudaki araştırmaları ve projeleri izlemek.

j) Hizmetlerin planlaması ve sunulmasında özel ve kamu kurum ve kuruluşları ve sivil
toplum örgütleriyle iş birliği yapmak.

k) Kariyer danışmanlığı konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kariyer mer-
kezleri ile iletişim ağı kurmak ve ortak çalışmalar yürütmek.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

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

üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı yöntemle tekrar görevlendirilebilir.
(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim eleman-

ları arasından en çok iki kişi, üç yıl için Müdür tarafından müdür yardımcısı olarak görevlen-
dirilir. Müdür yardımcılarının görevleri Müdürün görev süresi bittiğinde kendiliğinden sona
erer.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır.
Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

(4) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunca

alınan kararları uygulamak.
b) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.
c) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli eylem ve akademik planları ile ilgili her öğretim

yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim
Kurulunun uygun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

ç) Merkezin plan dâhilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere, her türlü
çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma grupları oluşturmak, çalışma
ve faaliyetleri yönlendirmek.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri, resmi ve özel kurum ve
kuruluşlar ile işbirliği yaparak amaca uygun ön çalışmalar yapmak ve ortak projeler geliştirmek
ve üretmek.

e) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun toplantı gündemlerini belirlemek; Merkezin
hazırladığı araştırma, uygulama ve çalışma plan ve projelerini değerlendirmek üzere Danışma
Kuruluna sunmak.

f) Gerektiğinde Danışma Kurulunun toplanma çağrısını yapmak ve Danışma Kurulu
toplantılarına ilgilileri davet etmek.

(5) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürü-
tülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli
önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür tarafından önerilen,

Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen toplam beş üyeden
oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri
yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak
üzere yeni üyeler görevlendirilir.
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(2) Yönetim Kurulu müdürün daveti üzerine toplanır ve merkezin faaliyetlerini gözden
geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını ka-
tılan üyelerin salt çoğunluğu ile alır. Oy eşitliği durumunda müdürün oyunun içinde olduğu
karar esas alınır.

(3) Yönetim Kurulu toplantılarına üç kez üst üste mazeret belirtmeden katılmayan üye-
nin görevi görevlendirildiği usulle sonlandırılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki

görevleri yapar:
a) Merkezin her türlü çalışmaları ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli plan ve programlarını

görüşmek, karara bağlamak ve uygulanmasını sağlamak.
b) Müdür tarafından hazırlanan konularda; ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliğine

yönelik ön çalışmalar ve ortak proje önerilerini değerlendirerek karara bağlamak, onay gerek-
tirenleri Rektöre sunmak.

c) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek.
ç) Yıllık faaliyet raporlarını görüşerek kabul etmek.
d) Merkeze bağlı birim ve işletmelerin çalışma usul ve esaslarını belirleyen düzenle-

meleri hazırlamak ve Rektöre sunmak.
e) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sun-

mak.
f) Merkez elemanlarının; eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.
g) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek.
ğ) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.
h) Müdürün, Merkezin yönetimiyle ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara

bağlamak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli, Üniver-

sitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri hâlinde ilgili kamu ve özel
kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından
üç yıllığına seçilen beş üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak
için aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez olağan olarak toplanır.
Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.
Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Ku-
rulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirme yapmak, görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kariyer temsilcisi
MADDE 12 – (1) Kariyer temsilcileri, Merkezin faaliyetlerini Üniversite bünyesindeki

akademik birimlerde etkin bir şekilde yürütebilmek için her fakülte, yüksekokul ve meslek
yüksekokulu tarafından üç yıl için görevlendirilen öğretim elemanlarıdır. Görevlendirmeyi ya-
pan akademik birimin yönetimi, görevlendirdiği kariyer temsilcisini ve kariyer temsilcisine ait
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unvan ve iletişim bilgilerini Merkeze bildirir. Kariyer temsilcisi görevinin herhangi bir nedenle
boşalması halinde yeni kariyer temsilcisi aynı şekilde görevlendirilir. Kariyer temsilcileri, Mü-
dürün çağrısıyla yılda en az bir kez toplanır. Ayrıca, Müdür gerekli gördüğü hallerde kariyer
temsilcilerini toplantıya çağırabilir.

Kariyer temsilcisinin görevi
MADDE 13 – (1) Kariyer temsilcilerinin görevi, Merkezin amaçları doğrultusunda da-

nışanlara, kariyer gelişimlerinde danışmanlık hizmeti vererek destek olmak ve Merkez etkin-
liklerinin görevli oldukları fakülte, enstitü, yüksekokul veya meslek yüksekokulunda duyurul-
masını sağlamaktır.

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün tek-

lifiyle; 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi hükümleri uyarınca Rektörün görevlendireceği
personel tarafından karşılanır.

Demirbaşlar
MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen projeler kapsamında alınan her türlü

teknik cihaz, ekipman ve demirbaşlar, proje bitiminde Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, harcama yetkilisi görevini

Müdüre kısmen veya tamamen devredebilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
—— • ——

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/3/2017 tarihli ve 30000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir. 

“(2) Yaz okulunda uzaktan öğretimle eş zamanlı yürütülen derslerin ve eş zamanlı ol-
mayan yöntemle yürütülen derslerin senkron yapılan çalışmalarının %70’ine katılmak zorun-
ludur.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/3/2017 30000

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/7/2020 31172
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Fenerbahçe Üniversitesinden:
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fenerbahçe Üniversitesinde yürütülen ön li-

sans ve lisans düzeyindeki eğitim ve öğretim faaliyetleri ile İngilizce hazırlık programına öğ-
renci kabul, kayıt, eğitim-öğretim, ölçme ve değerlendirme süreçlerine ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Fenerbahçe Üniversitesine bağlı tüm fakülte, yük-

sekokul ve meslek yüksekokullarının bünyesinde yürütülen diplomalı eğitim ve öğretim faali-
yetine ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü, 43 üncü, 44 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birim: Fenerbahçe Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul ve meslek yük-

sekokullarını,
b) Birim kurulu: Fenerbahçe Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yük-

sekokulu kurullarını,
c) Birim yöneticisi: Fenerbahçe Üniversitesi bünyesindeki fakültelerde dekanları, yük-

sekokullarda ve meslek yüksekokullarında müdürleri,
ç) Birim yönetim kurulu: Fenerbahçe Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve mes-

lek yüksekokulu yönetim kurullarını,
d) Bölüm Başkanı: Fenerbahçe Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul ve mes-

lek yüksekokulu bölümlerinin başkanlarını,
e) Çift anadal programı: Başarı koşulunu ve diğer koşulları sağlayan öğrencinin Üni-

versitenin iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp iki ayrı diploma alabilmesini
sağlayan programı,

f) Danışman: Öğrencilerin Fenerbahçe Üniversitesindeki eğitim ve öğrenimleriyle il-
gilenmek üzere görevlendirilen akademik personeli,

g) Değişim programları: Yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla pro-
tokol çerçevesinde yürütülen programları,

ğ) GNO: Genel Not Ortalamasını,
h) Kredi: Bir dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile laboratuvar, uygulama,

atölye, stüdyo ve benzeri çalışmaların haftalık saatlerinin yarısından oluşan, ulusal/yerel kre-
disini,

ı) Mütevelli Heyeti: Fenerbahçe Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
i) Mütevelli Heyeti Başkanı: Fenerbahçe Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,
j) OİS: Fenerbahçe Üniversitesi Öğrenci İşleri Sistemini,
k) Öğrenci iş yükü: Sınıf içi ders saatlerinin yanı sıra laboratuvar, atölye, klinik uygu-

laması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, iş yeri eğitimi, ye-
rinde uygulama gibi eğitim-öğretim etkinlikleri için öğrenci tarafından harcanan bütün zamanı
ifade eden AKTS değerini,
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l) ÖİD: Fenerbahçe Üniversitesi Öğrenci İşleri Direktörlüğünü,
m) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
n) ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemini,
o) Program: Ön lisans veya lisans düzeyinde diploma veren programları,
ö) Rektör: Fenerbahçe Üniversitesi Rektörünü,
p) Seçimlik ders: Zorunlu dersler dışındaki dersleri,
r) Senato: Fenerbahçe Üniversitesi Senatosunu,
s) Süren çalışma: Yarıyıl/yıl boyunca devam eden, ölçme ve değerlendirmesi yarıyıl/yıl-

sonu değerlendirme dönemi sonuna kadar sürebilecek çalışmayı,
ş) Uluslararası ortak ön lisans/lisans programı: İlgili bilim kurulunun kararı, Senatonun

önerisi ve YÖK’ün onayıyla yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumuyla imzalanan protokol
çerçevesinde açılan programı,

t) Üniversite Yönetim Kurulu: Fenerbahçe Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
u) Üniversite: Fenerbahçe Üniversitesini,
ü) Yan dal programı: Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen koşulları

taşıması kaydıyla, Üniversite içinde ayrı bir lisans programı anlamını taşımayan, diploma prog-
ramı yerine geçmeyen ve belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersin karşılığında sertifika
verilen programı,

v) YNO: Yarıyıl not ortalamasını,
y) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kabulü ve Kayıtları 

Programların kontenjanları ve öğrenci kabulü
MADDE 5 – (1) Programların kontenjanları, Senatonun önerisi, Mütevelli Heyetinin

kararı ve YÖK’ün onayı ile belirlenir.
(2) Programlara;
a) ÖSYM tarafından yerleştirilenler,
b) Özel yetenek sınavında başarılı olanlar,
c) Yurt dışı öğrenci kontenjanından kabul edilenler, 
ç) Yatay geçiş başvurusu kabul edilenler,
d) Özel öğrenci ve değişim programları kapsamında başvurusu kabul edilenler,
e) YÖK tarafından alınmış özel kararlar ile yerleştirilenler,
kaydedilir. 
(3) ÖSYM ve YÖK tarafından yapılan yerleştirmeler dışındaki kabul ve kayıt ile ilgili

işlemler, yükseköğretim mevzuatına, Üniversitenin ilgili düzenlemelerine ve Senato kararlarına
göre yapılır.

Yatay geçiş, dikey geçiş, intibak, özel öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenciler 
MADDE 6 – (1) Yatay geçiş, dikey geçiş, önceden kazanılmış yeterliliklerin tanınması,

intibak, özel öğrenci ve yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin işlemler, Üniversitenin ilgili dü-
zenlemelerine, Senato tarafından belirlenen esaslara ve ilgili mevzuata göre yürütülür.

Ulusal ve uluslararası öğrenci değişimi
MADDE 7 – (1) Değişim programları çerçevesinde Üniversiteye gelen bir öğrencinin

işlemleri, değişim programı çerçevesinde imzalanmış olan antlaşmaya ve ilgili mevzuat hü-
kümlerine göre yürütülür.
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Çift anadal ve yan dal programları
MADDE 8 – (1) Çift anadal ve yan dal programları, ilgili mevzuat hükümleri ve Üni-

versitenin diğer düzenlemelerine göre yürütülür.
Misafir öğrenci
MADDE 9 – (1) En az lise son sınıf öğrencisi olan ve bir yükseköğretim kurumuna

kayıtlı olmayan kişiler, Üniversiteye misafir öğrenci statüsünde kabul edilebilir ve Üniversite-
nin ders programlarında yer alan dersleri alabilirler. Misafir öğrenci kabulü ve kayıtları, Senato
tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Öğrenim ücreti
MADDE 10 – (1) Üniversitede öğretim ücrete tabidir. Bütün programlarda öğrenim

ücretlerine ilişkin usul ve esaslar Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve akademik yıl başla-
madan ilan edilir.

(2) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süreler içinde öğrenim ücretini ödemekle
yükümlüdür. Öğrenim ücretini ödemeyen öğrencinin kaydı yapılmaz, yenilenmez veya don-
durulmaz. Bu durumdaki öğrenci, öğrencilik haklarından yararlandırılmaz. Tam burslu öğren-
ciler bu hükmün dışındadır. Burslara ilişkin diğer işlemler Üniversitenin ilgili düzenlemelerine
göre yürütülür.

(3) Öğrenci, normal öğrenim süresince sorumlu olduğu yarıyılın AKTS ve/veya kredi
yükünün altında ders alması halinde, yıllık öğrenim ücretini tam olarak öder.

(4) Öğrencinin alacağı derslerin AKTS ve/veya kredi ücreti, yıllık öğrenim ücretinden
fazla olamaz. Bu durumda eğitim-öğretim yılı için belirlenen öğrenim ücreti alınır.

(5) Öğrenim ücretlerinin ve ders saati ücretlerinin hesaplanmasında AKTS ve/veya
kredi verilerinin hangisinin ne ölçüde dikkate alınacağına dair usul ve esasları Mütevelli Heyeti
belirler.

(6) Üniversiteye kayıt yaptırılan yıl dikkate alınarak, kayıtlı olduğu programı normal
eğitim süresinde tamamlayamayan öğrenci, alacağı dersler için Mütevelli Heyetinin o yıl için
kredi başına belirlediği öğrenim ücretini öder. Öğrencinin alacağı dersler için ödeyeceği toplam
ücretin cari yılın öğrenim ücretini geçmesi durumunda cari yılın öğrenim ücreti uygulanır.

(7) Çift anadal ve yan dal öğrencileri, anadal programlarının normal öğrenim süreleri
içerisinde anadal programı için ödedikleri öğrenim ücretine ilave olarak öğrenim ücreti öde-
mezler. Çift anadal veya yan dal programını, kayıtlı olduğu anadalın normal öğrenim süresi ve
ilave bir yıl içerisinde tamamlayamayan öğrenciler, Mütevelli Heyeti tarafından dersler için
kredi başına belirlenen öğrenim ücretini öderler.

(8) Öğrenim ücretini ödeyerek kaydını yenileyen öğrencilere, herhangi bir nedenle Üni-
versiteden ayrılma ve ilişiğinin kesilmesi durumunda Mütevelli Heyetince belirlenen süreler
ve oranlarda öğrenim ücreti iadesi yapılır.

(9) Üniversiteye kabul edilen özel ve misafir öğrencilerin kayıtlı oldukları derslerin
kredilerine göre kredi başına belirlenen öğrenim ücretini ödemeleri gerekir.

(10) Üniversite öğrencileri, özel öğrenci veya değişim öğrencisi olarak ders aldıkları
yarıyıllarda öğrenim ücretlerinin tamamını, Üniversiteye öderler. Yaz okulunda özel öğrenci
olarak ders alan öğrenciler, öğrenim ücretlerini ders aldıkları yükseköğretim kurumuna öderler. 

(11) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim
Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Üniversiteden uzaklaştırma cezası
alan öğrencilerin ödemiş oldukları öğrenim ücretleri iade edilmez.

(12) Yaz okulu öğrenimi, güz ve bahar yarıyılları için ödenen eğitim ve öğretim ücreti
dışında öğrenim ücretine tabidir. Yaz okulu öğrenim ücretini ödeyerek derslere kayıt yaptıran
öğrenciye, Üniversiteden ayrılma veya yaz okulundan çekilme durumunda ücret iadesi yapıl-
maz.

(13) Burslar ile ilgili esaslar Senato kararı ve Mütevelli Heyeti onayı ile belirlenir.
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Yeni kayıt
MADDE 11 – (1) Öğrenci, Üniversite tarafından belirlenen esaslara göre kaydını yap-

tırır. Bu esaslara uymayan öğrencinin kaydı yapılmaz.
(2) Öğrencilerin ilk kayıt işlemleri, ÖSYM tarafından belirlenen takvime uygun olarak

Üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde ÖİD tarafından yapılır. 
(3) Kesin kayıt için gerekli şartları taşımadığı anlaşılan, bu şartları sonradan kaybeden,

gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle kayıt yaptırdığı tespit edilen öğrencilerin ka-
yıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Kayıt yenileme ve ders kaydı
MADDE 12 – (1) Öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içinde OİS üzerinden

her yarıyıl kayıt yeniler ve ders kaydı yaptırır.
(2) Kayıt yenileyen öğrenci, daha önce aldığı, fakat başarısız olduğu dersler öncelikli

olmak üzere, ders seçimini yapar ve danışmanın onayı ile kesin ders kaydını yaptırır.
(3) Akademik takvimde belirtilen ders kaydı ve ders ekleme/bırakma süreleri içerisinde

yarıyıl ders kaydını yaptırmayan öğrenci, derslere ve sınavlara giremez. Öğrencilik haklarından
faydalanamaz. Bu süre, öğrencinin öğrenim süresinden sayılır.

(4) Bir öğrenci, üçüncü yarıyıldan itibaren ön koşullu dersler hariç olmak üzere, danış-
manın onayını almak koşulu ile her yarıyıl kaydolduğu derslerden en çok iki tanesini bırakabilir
ve bu derslerin yerine yeni dersler alabilir.

(5) Önceki yarıyıllardaki dersleri tekrarlamak mecburiyetinde olan bir öğrenci, bu ders-
leri kayıt olduğu yarıyılda alması gereken derslerle birlikte alır. Ancak, öğrencinin bu şekilde
alabileceği derslerin toplam AKTS değeri en fazla 45 olur. 

(6) Genel not ortalaması en az 3,00 olan öğrenci, kayıt yaptıracağı yarıyıldaki toplam
AKTS değerinin 45’i aşmaması şartıyla, üst sınıflardan derslere danışman onayıyla kaydola-
bilir. Üst sınıflardan alınan derslerin başarı notları, genel not ortalamasına dâhil edilir. Üst sı-
nıflardan ders almaya ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından, malî hükümler ise Mütevelli
Heyeti tarafından belirlenir.

(7) Öğrenci, kayıtlı olduğu yarıyılda alacağı dersleri danışmanına onaylatarak OİS üze-
rinden ders kayıt işlemini tamamlar. Kayıt yenileme ve ders kaydı ile ilgili işlemleri yürütmede
öncelikli sorumluluk öğrenciye aittir.  

(8) Öğretim planında yer alan bütün dersleri başardığı halde staj çalışmasını/klinik uy-
gulamasını ve benzeri bir çalışmayı tamamlamayan öğrenci, yaz okulu hariç olmak üzere bu
çalışması devam ettiği sürece kaydını yeniler.

(9) Kayıt yenilemenin yapılmadığı yarıyıllar da azamî öğrenim süresinden sayılır.
(10) Azami öğrenim süreleri içerisinde; ön lisans programlarında iki yıl, lisans prog-

ramlarında dört yıl üst üste kayıt yenilemeyen öğrencilerin, Üniversite Yönetim Kurulu kararı
ve YÖK’ün onayı ile ilişkileri kesilebilir.

(11) Değişim programlarına katılan bir öğrencinin kayıt yenileme işlemi, ilgili birimin
yönetim kurulu kararı ile akademik takvimde belirlenen sürenin dışında da yapılabilir.

(12) Yabancı diller bölümünde zorunlu İngilizce hazırlık programına devam eden ve
güz yarıyılı sonunda İngilizce dil yeterlilik koşullarını yerine getiren öğrenciler ile isteğe bağlı
İngilizce hazırlık programına devam eden öğrenciler, hazırlık programından vazgeçmeleri ha-
linde, isterlerse öğrenim görecekleri programın bahar yarıyılında açılmış olan derslerine kayıt
yaptırabilirler. Bu duruma ilişkin öğrenim ücreti Mütevelli Heyetinin kararı ile belirlenir.

(13) Yabancı diller bölümünde zorunlu İngilizce hazırlık programını başarı ile tamam-
layan öğrenciler ile isteğe bağlı İngilizce hazırlık programına katılan öğrenciler, istedikleri tak-
dirde, hazırlık programı sonundaki yaz okulu döneminde kayıtlı oldukları eğitim-öğretim prog-
ramının ilk yılı derslerinden, ders alabilirler.
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Dersten çekilme
MADDE 13 – (1) Öğrenciler, ders ekleme ve bırakma süresi bittikten sonra akademik

takvimde belirtilen son tarihe kadar, kayıt oldukları dersten danışmanın görüşü ile çekilebilirler.
Dersten çekilen öğrencilere “W” harf notu verilir. Öğrenim süresince ön lisans programlarında
en çok iki, lisans programlarında en çok dört dersten çekilmek mümkündür.

(2) Dersten çekilme işlemlerinde herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.
(3) Dersten çekilme sonucunda bir yarıyılda öğrencinin kayıtlı olduğu ders sayısı üçün

altına düşemez.
(4) Öğrenciler çekildikleri ders yerine, aynı yarıyılda bir başka dersi seçemezler.
(5) İngilizce hazırlık programı öğrencileri ile birinci sınıf öğrencileri derslerden çekilme

işlemi yapamazlar. Yaz okulunda dersten çekilme işlemi yapılmaz.
Kayıtların tutulması
MADDE 14 – (1) Öğrencilerin öğrenim durumlarının sonraki yıllarda da izlenebilmesi

amacıyla, Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından gerekli arşivleme çalışması yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretim ile İlgili Esaslar

Öğretim dili
MADDE 15 – (1) Bilim alanı bir yabancı dil olan programlar dışında, Üniversitede öğ-

retim dili Türkçe’dir. Ancak, değişim programları ile gelen öğrenciler için birim kurulunun
önerisi ve Senatonun onayı ile Üniversitedeki öğretim dillerinden birinde öğretim yapılabilir.

Öğretim esasları
MADDE 16 – (1) Üniversitede öğretim, ders geçme esasına dayalıdır ve kredili sisteme

göre yürütülür. Ders planında yer alacak dersler, programdan çıkarılacak dersler ve bunların
yerine intibakı yapılacak dersler, birim kurulunun önerisiyle Senato tarafından karara bağ-
lanır.

(2) Üniversitede birinci öğretim, ikinci öğretim, açık ve uzaktan öğretim modellerinin
yanı sıra teknolojik gelişmelerin imkân verdiği yöntemlerle öğretim yapılabilir.

(3) Ders planları, Üniversitenin kurumsal öğrenme çıktıları, programların özellikleri
ve öğrenci merkezli öğrenim yaklaşımı esas alınarak, ön lisans programları için Türkiye Yüksek
Öğrenim Yeterlilikler Çerçevesi beşinci, lisans programları için altıncı düzey yeterlilik tanımları
ile Temel Alan Yeterlilik tanımları ve kredi aralıkları göz önünde bulundurularak, öğrencilerin,
ilgili programı başarı ile tamamladıkları zaman kazanmış olmaları beklenen bilgi, beceri ve
yetkinlik düzeyleri açık bir şekilde belirtilerek tasarlanır ve güncellenir.

(4) Ders planları, ilgili programın amaç ve hedefleri doğrultusunda, program kazanım-
ları, ders ve laboratuvar, ödev, proje, uygulama, atölye, staj, seminer, klinik uygulaması, tez,
teknik gezi ve benzeri diğer öğrenme faaliyetleri ile bunların içerik ve öğrenme çıktıları, öğ-
renme, öğretme, ölçme ve değerlendirme yöntem ve yaklaşımları ile öğrencinin iş yüküne da-
yalı olarak tasarlanır ve her eğitim-öğretim yarıyılı için 30 AKTS değeri olacak şekilde ger-
çekleştirilir.

(5) Ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemleri çoktan seçmeli testler, doğru-yanlış
testleri, tamamlamalı testler, eşleştirmeli testler, sözlü sınavlar, açık uçlu yazılı sınavlar, kısa
cevaplı sınavlar ve benzeri geleneksel teknikleri içerebileceği gibi gözlem, mülakat, anekdot
kaydı, kontrol listesi, rubrik (dereceli puanlama ölçeği), portfolyo (kişisel gelişim dosyası),
akran değerlendirmesi, öz değerlendirme, performans değerlendirmesi ve proje/ürün/eser de-
ğerlendirme gibi alternatif ölçme ve değerlendirme araç ve tekniklerini de içerebilir.
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(6) Sınavların değerlendirilmesi sırasında kullanılan değerlendirme tekniklerinin ve
puanlamanın genel olarak açıklandığı cevap anahtarı ve/veya değerlendirme kriterleri sınav
uygulanmadan önce hazırlanır. Sınav uygulandıktan sonra detaylı cevap anahtarı ve/veya de-
ğerlendirme kriterleri öğrencilerle paylaşılır.

(7) Ders planlarında yer alan derslerin kredileri, bir öğrencinin tüm eğitim-öğretim et-
kinliklerine ayırabileceği haftalık azamî sürenin kırk beş saat ve bir eğitim-öğretim yarıyılındaki
tüm eğitim-öğretim etkinlikleri için ayrılan süre (on dört hafta ders, yarıyıl sonu sınavları ve
sınava hazırlık) olup, 1 AKTS değeri 25 saat öğrenci iş yüküne karşılık gelecek şekilde hesap-
lanmıştır.

(8) Örgün eğitim-öğretim programlarında yer alan ve Senato tarafından uygun görülen
dersler, YÖK’ün belirlediği esaslar çerçevesinde, Senatoca belirlenen esaslara göre tamamen
veya kısmen uzaktan öğretim yoluyla verilebilir.

Öğretim yılı, yaz okulu ve akademik takvim
MADDE 17 – (1) Bir öğretim yılı, yarıyıl sonu sınav süreleri hariç olmak üzere, her

biri en az 70 (yetmiş) iş gününü (14 haftayı) kapsayan güz ve bahar yarıyıllarından oluşur.
(2) Senatonun kararı ile yaz okulu açılabilir. Yaz okulu ders dönemi ve bunu takip eden

sınav döneminden oluşur. Yaz okulunda açılan bir dersin toplam saati, o dersin ilgili yarıyıldaki
toplam saatine eşittir. Yaz okulunun süresi ders ve sınav dönemi olmak üzere azamî sekiz haf-
tadır. Yaz okulundan ders almak zorunlu değildir. Yaz okulu, normal öğrenim süresinin hesap-
lanmasında dikkate alınmaz.

(3) Bir öğretim yılındaki kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihleri aka-
demik takvimde gösterilir. Akademik takvim Rektörün teklifi ve Senatonun onayı ile kesinlik
kazanır. Senato, sınırlarını açıkça belirlemek kaydıyla, acil durumlarda akademik takvimde
kısmî değişiklikler yapma konusunda Rektöre yetki devrinde bulunabilir.

(4) Birimlerin önerisi ve Senatonun kararına istinaden bazı dersler, laboratuvar, stüdyo,
atölye ve benzeri uygulamalar ile sınavlar hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya
Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir.

Öğrenim süresi
MADDE 18 – (1) Ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilere bu öğre-

nimlerini tamamlamaları için tanınan azamî süreler; bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı
hariç olmak üzere, kayıt olduğu programa ait derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her
yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın iki yıllık ön lisans programları için
dört yıl, dört yıllık lisans programları için yedi yıl, normal eğitim-öğretim süresi beş veya altı
yıl olan programlar için dokuz yıldır. Kayıtlı olduğu programdan bu sürelerin sonunda mezun
olamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddesinde belirtilen koşullar çerçeve-
sinde ilgili yarıyıla ait öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için
kayıt yaptırabilir. Bu durumdaki öğrenciler, ders, uygulama, staj, sınav ve benzeri uygulamalara
katılabilir. Bu öğrenciler, azamî süreyi aşmamış öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlan-
dırılmaz; ancak, öğrencilik statüleri devam eder.

(2) Öğrenim süresi ve azamî öğrenim süresi sonunda tanınacak ek sınav haklarına ilişkin
olarak 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesindeki hükümler uygulanır.

(3) Dikey geçiş ile yerleşen öğrencinin, mezuniyet koşullarını sağlamak üzere alacağı
ek ders/dersler için geçecek süre, azamî öğrenim süresinden sayılır.

(4) Değişim programları kapsamında yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumlarında ge-
çirilen yarıyıllar azamî öğrenim süresine dâhildir.

(5) Üniversiteden belirli bir süre uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza aldıkları
süre azamî öğrenim süresinden sayılır.
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(6) Üniversite içinden ve Üniversite dışından yatay geçiş yoluyla eşdeğer programlara
kayıt yaptıran öğrencilerin daha önceki programda geçirdikleri süreler azamî öğrenim sürelerine
dâhil edilir.

(7) Eğitim gördüğü programdan farklı bir programa merkezi yerleştirme puanıyla yatay
geçiş yapan öğrencilerin azamî süreleri, geçiş yaptıkları programa intibakları sonrasında, intibak
edildikleri yıl veya yarıyılın süreleri, programın azamî süresinden çıkartılarak hesaplanır.

Kredi ve not transferi
MADDE 19 – (1) Kredi ve not transfer talebinde bulunan bir öğrenci (hazırlık sınıfı

öğrencisi dâhil), Üniversiteye kesin kayıt yaptırdığı ilk yarıyıl, derslerin başlangıcından itibaren
2 hafta içinde kredi ve not transferine esas oluşturabilecek belgeleri, bir dilekçeyle birlikte ka-
yıtlı olduğu birime teslim eder. Öğrenci belirtilen süre sonrasında kredi ve not transfer talebinde
bulunamaz. Birim yönetim kurulu, Senato tarafından belirlenen esaslara göre öğrencinin kredi
ve not transferlerine ilişkin taleplerini tüm öğrenim süresini kapsayacak şekilde ve bir defaya
mahsus olmak üzere karara bağlar.

(2) Değişim programlarıyla yurt içinde veya dışında başka bir yükseköğretim kurumuna
giden, yatay veya dikey geçiş yapan ya da çift anadal programında öğrenimine devam eden
bir öğrencinin kredi ve not transferi ilgili mevzuat çerçevesinde karara bağlanır.

(3) Dikey geçiş ile yerleşen bir öğrencinin GNO’su, ön lisans programından alınan ve
lisans programında intibakı yapılan dersler ile lisans eğitimi sırasında alınan dersler üzerinden
hesaplanır.

Diğer yükseköğretim kurumlarından ders alma 
MADDE 20 – (1) Üniversite diploma programlarına kayıtlı bir öğrencinin diğer bir

yükseköğretim kurumunda verilen dersleri özel öğrenci veya değişim öğrencisi olarak alması,
öğrencinin başvurusu üzerine ilgili birim yönetim kurulunun onayına bağlıdır. Bu konuda iş-
lemler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurum-
larında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile
Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçeve-
sinde yürütülür.

(2) Öğrencilere, özel öğrenci statüsünde en fazla iki yarıyıl izin verilir ve ders yükü her
bir yarıyıl için bu Yönetmelikte belirtilen normal ders yükünü aşamaz. Yaz okulunda alınan
dersler izin verilen yarıyıl hesabında dikkate alınmaz ve öğrenci yaz okulunda alabileceği ders
yükünün üzerine çıkamaz.

(3) Öğrencinin özel öğrenci statüsünde veya değişim öğrencisi olarak aldığı derslerden
kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerin yerine sayılacak olanlar, bunların kredi
ve not uyarlamaları ve bu dersler karşılığında diploma programındaki hangi derslerden muaf
tutulacağı ilgili birim yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Öğrencinin
alıp başardığı dersin öğrenim dili, bu ders karşılığında diploma programında muaf tutulacağı
dersin öğrenim dili şartına uymak zorundadır. 

(4) Özel öğrenci statüsünde ve değişim öğrencisi olarak ders alınan yarıyıllar, öğrenim
süresinden sayılır.

Öğretim programları ve dersler
MADDE 21 – (1) Öğretim programları, ilgili programdan mezun olabilmek için başarı

ile tamamlanması gereken teorik ders, laboratuvar, uygulama, tez, proje, staj, klinik uygulama
ve benzeri çalışmalardan oluşur.

(2) Her diploma programının ders planında ve öğretim programlarında yer alacak teorik,
laboratuvar, uygulama, proje, staj ve benzeri derslerin saat ve AKTS değerleri, bölüm başkan-
lığınca birim kuruluna önerilir. Program, birim kurulunda kabul edildikten sonra, Senatonun
onayı ile kesinleşir.
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(3) Öğretim programında yer alan dersler; zorunlu ve seçimlik olmak üzere gruplara
ve alt gruplara ayrılabilir. Her öğrenci, kayıtlı bulunduğu programdaki zorunlu dersleri almakla
yükümlüdür. Öğrenciler, seçmeli dersleri ilgilerine ve danışmanların önerilerine göre kontenjan
dâhilinde kendileri belirler. Belirlenen bu dersler danışman onayı ile geçerlik kazanır.

(4) Seçimlik dersler alt gruplara ayrılarak, tüm ders planının en az %25’lik kredi ve/veya
AKTS dilimini kapsar.

(5) Ders, laboratuvar, uygulama ve benzeri faaliyetlerin yarıyıllara veya yıllara göre
dağılımı, haftalık süreleri, kredi/AKTS değeri ve varsa koşulları birim kurulunun kararı ile be-
lirlenir. 

(6) Bir derse kayıt olabilmek için daha önce başarılmış olması gereken ders ön koşullu
derstir. Ön koşullu dersler ilgili bölüm akademik kurulu tarafından birim kuruluna önerilir ve
kurulun kararı Senato onayından sonra kesinleşir. Ön koşullu dersler eğitim-öğretim progra-
mında belirtilir. Ön koşullu ders uygulamasının başlatılmasına ilişkin kararlar, başka bir hüküm
bulunmadıkça bir sonraki akademik yılda yürürlüğe girer.

(7) Staj çalışmaları, klinik uygulamalar, mezuniyet projesi, bitirme çalışması ve benzeri
süren çalışmalar birimler tarafından, her programın özelliğine göre hazırlanan esaslara göre
yürütülür.

Yabancı dil öğretimi
MADDE 22 – (1) Yabancı dilde öğretim ve yabancı dil öğretimi esasları Senato tara-

fından belirlenir.
(2) Öğrencinin, yabancı dilde öğretim yapılan veya zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı

bulunan programa başlayabilmesi için Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılan yeterlik sı-
navını başarması veya ilgili dilde olmak kaydıyla YÖK/ÖSYM/Senato tarafından kabul edilen
yabancı dil sınavlarının birinden Senatoca belirlenen puanı alması ya da yabancı dil hazırlık
sınıfına devam ederek en geç iki yıl içinde başarılı olması gerekir. Öğrencilerin hangi düzeyde
eğitim görecekleri Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılan seviye tespit sınavı ile belirlenir.

(3) Yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrenciler, yabancı dil hazırlık sı-
nıfına kayıt olur. Hazırlık sınıfında birinci yarıyıl sonunda yapılacak yeterlik sınavında başarılı
olan ya da ikinci fıkrada belirtilen yabancı dil sınavlarından birinde Senatoca yeterli görülen
puanı alan bir öğrenci, ikinci yarıyılda yerleştirildiği programda okumaya hak kazanır. Yabancı
dil hazırlık süresi azamî iki yıl olup, bu süre program süresi ve azamî öğrenim süresinden sa-
yılmaz. Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlardaki öğrencinin, ikinci yılın so-
nunda da başarısız olması halinde kaydı silinir. Ancak, bu durumdaki bir öğrenci, aynı adı ta-
şıyan ve öğretim dili Türkçe olan programlara ilgili mevzuata uygun olarak yerleştirilebilir. 

(4) Üniversitenin Türkçe öğretim yapılan programlarına kayıt hakkı kazanan bir öğ-
renci, istediği takdirde bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfına devam edebilir. Bu durumdaki
öğrencilerden hazırlık sınıfı öğretim ücreti alınır. Hazırlık sınıfında geçen bir yıllık süre öğrenim
süresinden sayılmaz. İsteğe bağlı olarak yabancı dil hazırlık sınıfına devam eden öğrenciler,
bir yılın sonunda kayıt hakkı kazandıkları programa devam ederler.

(5) Yabancı dil öğretimine ilişkin diğer hususlar 2547 sayılı Kanunun 49 uncu madde-
sine, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurum-
larında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin
Yönetmelik hükümlerine ve Senato kararlarına uygun olarak yapılır.

(6) Öğretim dili Türkçe olan programlara kabul edilen yabancı uyruklu veya Türkçe
bilmeyen öğrencilerin öğrenimlerine başlayabilmeleri için “TÖMER B2” veya eşdeğer puana
sahip olmaları gerekir. Öğrenciler, Türkçe dil seviyelerini Fenerbahçe Üniversitesi TÖMER’in
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yapacağı seviye tespit sınavından veya Türkiye’deki diğer yükseköğretim kurumlarından ya
da Yunus Emre Enstitüsünden alacakları dil belgeleri ile ispatlamalıdırlar. B2 dil seviyesine
sahip olmayanlar, Üniversite bünyesinde açılan Türkçe hazırlık sınıfına başlatılırlar. Bu du-
rumdaki öğrencilerden hazırlık sınıfı öğretim ücreti alınır. Hazırlık sınıfında geçen bir yıllık
süre öğrenim süresinden sayılmaz.

(7) Bu madde hükümleri yatay veya dikey geçişle kayıt yaptıran öğrenciler ile özel öğ-
renciler hakkında da uygulanır.

Danışmanlık
MADDE 23 – (1) Kaydını yaptıran her öğrenci için ilgili bölüm/program başkanlığınca,

bölümün öğretim elemanları arasından birinci yarıyıl ders kayıtları öncesinde bir danışman
atanır.

(2) Danışman, öğrenim süresi boyunca öğrenciyi izler, meslekî gelişimi, kariyeri ve
ders seçimi konularında bilgilendirir ve ders durumunu öğrenci ile birlikte değerlendirerek öğ-
rencinin ders seçimine onay verir.

(3) Danışman, ders kayıt dönemi ve ders ekleme/çıkarma haftası süresince haftalık
programını ve ofisinde bulunacağı saatleri ilan eder. Geçerli bir mazereti nedeniyle Üniversitede
bulunamayacak olan danışman, durumunu bölüm başkanlığına bildirir ve öğrencilere OİS üze-
rinden duyurur. Bölüm başkanı gerekli görmesi halinde, danışman hocanın yerine başka bir
öğretim elemanını geçici olarak görevlendirebilir. 

(4) Danışman, öğrencilerin öğrenimleri süresince akademik başarı durumunu takip
eden, öğrencinin başarısını ve gelişimini destekleyen, akademik birimler ve öğretim eleman-
larıyla koordinasyon içerisinde çalışan ve danışmanlık yaptığı öğrencisi ile her yarıyıl ders
kayıt dönemi hariç en az bir kez görüşen öğretim elemanıdır.

Stajlar ve klinik uygulamalar 
MADDE 24 – (1) Staj ve klinik uygulamalar; öğrenciyi kabul eden kamu kurumu, mes-

lek kuruluşu, sivil toplum örgütü, özel sektör işletmeleri veya uluslararası kuruluşlarda Senato
tarafından kabul edilen esaslar çerçevesinde yapılır.

(2) Normal öğrenim süresi sonunda, kayıtlı olduğu programın ders planında yer alan
bütün dersleri başardığı halde staj çalışmasını veya klinik uygulamayı tamamlamayan bir öğ-
renciye, staj çalışmasını veya klinik uygulamasını tamamlaması için ek süre verilir ve buna
ilişkin ödeyeceği öğrenim ücreti, Mütevelli Heyetinin kararı ile belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Değerlendirme

Derslere devam
MADDE 25 – (1) Öğrencinin derslere, laboratuvarlara, uygulamalara ve öğretim ele-

manlarınca uygun görülen diğer çalışmalara devam etmesi zorunludur. Senato tarafından aksine
bir karar alınmadıkça, devamsızlık sınırlarının belirlenmesi ve öğrencilerin devam durumlarının
izlenmesi, ilgili öğretim elemanının sorumluluğundadır. Devam zorunluluğu teorik dersler için
en az %70 ve uygulamalı dersler ile İngilizce hazırlık programı dersleri için en az %80’dir.
Kayıtlı olduğu dersten “A” harf notu alıp başarısız olarak ders tekrarı yapmak zorunda olan
öğrenci için de bu şartlar uygulanır. Öğretim elemanı tarafından devamsızlık sınırını aştığı bel-
gelenen bir öğrenci, o dersin yarıyıl sonu sınavına alınmaz. Bu durumdaki öğrencilerin listesi,
derslerin bitiminden önce son hafta içerisinde OİS’te ilan edilir. “FF”, “FD”, “U” ve not yük-
seltmek amacıyla ders tekrarı yapan bir öğrencide yarıyıl içi ve yarıyıl sonu ölçme ve değer-
lendirme gerekliliklerini yerine getirmek şartıyla devam mecburiyeti aranmaz.
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(2) Öğrenciler derslere, laboratuvar ve uygulamalara devam etmek, ilgili sınavlara ve
öğretim elemanlarının uygun gördüğü diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdürler. 

(3) Yarıyıl sonu sınavı yapılmayan, süren çalışma niteliğinde olan ve belli bir süreç so-
nunda teslim içeren stüdyo dersleri, uygulamalı dersler, staj, klinik uygulama, proje dersleri,
bitirme projesi/tez gibi çalışmalarda devam gerektiren faaliyetler dersi veren ilgili öğretim ele-
manı tarafından tespit edilir, ilgili birimin önerisi ve Senatonun kabulü ile belirlenir.

(4) Uzaktan öğretim yöntemleri ile verilen derslerde devam zorunluluğu aranmaz.
Uzaktan öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin derslerdeki devam gerektiren faaliyetleri,
ilgili bölüm başkanlığı tarafından belirlenir ve yarıyılın ilk haftasında ilan edilir.

(5) Senato tarafından belirlenen esaslara göre sağlık raporu alan öğrencilerin raporlu
olduğu süreler ile spor, kültür, sanat ve bilimsel faaliyetler ile yarışmalar gibi etkinliklerde fa-
külte ve/veya Üniversite tarafından görevlendirilen öğrencilerin bu etkinliklere ve bunların ha-
zırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler,
devam süresinin hesabında dikkate alınmaz. Her durumda devamsızlık ve/veya izin toplamı,
toplam ders saatinin %50’sini geçemez.

(6) Zorunlu İngilizce hazırlık programında okuyan ve başarısız olan öğrenciler, hazırlık
programını tekrarladıklarında derslere devam şartını yerine getirmek zorundadırlar.

Sınavlar
MADDE 26 – (1) Sınavlar; yarıyıl içi sınavları, yarıyıl sonu sınavı, muafiyet sınavı,

mazeret sınavı, üç ders sınavları, ek sınav ve özel yetenek sınavından oluşur. Yaz okulu dâhil
yarıyıl sonlarında bütünleme sınavları düzenlenmez. Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Yarıyıl içi sınavı: Her bir dersten, en az bir yarıyıl içi sınavı yapılır. Süren çalışma
niteliğinde olan ve yarıyıl süresince devam eden proje, bitirme ödevi, laboratuvar, atölye ve
benzeri çalışmaların yarıyıl içi değerlendirmeleri bu sınavın yerine geçebilir. Süren çalışma ni-
teliğinde olan bu tür çalışmalar için ilgili birim kurul kararları ile yarıyıl içi sınavları yapılma-
yabilir. Kısa sınav, ödev, sunum gibi diğer yarıyıl içi ölçme ve değerlendirme faaliyetleri, ön-
ceden duyurusu yapılarak veya yapılmadan, ilgili öğretim elemanının uygun gördüğü zaman-
larda yapılır.

b) Yarıyıl sonu sınavı: Dersin tamamlandığı yarıyılın sonunda yapılır. Ders kaydı yap-
tırarak devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenciler, yarıyıl sonu sınavına girerler. Proje, bi-
tirme ödevi, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmalar yarıyıl süresince devam ediyorsa, “süren
çalışma” olarak kabul edilir ve bu tür çalışmalara bağlı olarak yapılan sınavlar da yarıyıl sonu
sınavı yerine geçebilir. Yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrenci, o dersten “başarısız” sayılır.

c) Muafiyet sınavı: Belirli dersler için yarıyıl başında muafiyet sınavı yapılabilir. Mua-
fiyet sınavı, ilan edilen tarihlerde başvuruda bulunan öğrenciler için Üniversitenin ilgili dü-
zenleme ve kararlarına göre yapılır. Sınavda başarılı olan öğrenciler başarılı oldukları dersler-
den muaf tutulur.

ç) Mazeret sınavı: Mazeretleri nedeniyle yarıyıl içi sınav/sınavlar ve yarıyıl sonu sı-
navlarına giremeyen ve mazeretleri birim yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler, sınav
haklarını, birim yönetim kurulunun akademik takvime uygun olarak tespit edeceği tarihte kul-
lanırlar. Yarıyıl içi sınavların mazeret sınavı yarıyıl sonu sınavları başlamadan önce yapılır. Sı-
navlara mazereti nedeniyle giremeyen öğrenci, mazeretini belirten belgeyi en geç sınavların
bitimini takip eden 5 (beş) iş günü içinde bağlı bulunduğu birime dilekçe ekinde verir.

d) Üç ders sınavları: Mezuniyet için gerekli şartları sağlamış olduğu halde, en fazla üç
dersten başarısız olan öğrencilere bu dersler için sınav hakkı tanınır. Bu sınavlara giren öğren-
cinin, o derslere ilişkin başarı durumu, sadece bu sınavlardan aldığı notlara göre belirlenir. Bu
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tür öğrenciler, staj, klinik uygulama gibi yükümlülüklerini tamamladıkları takdirde mezuniyet
hakkı kazanır. Üç ders sınavlarına ilişkin malî hükümler Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
Bu sınavlara akademik takvimde belirtilen tarihlerde girilir.

e) Ek sınav: Azamî süreler sonunda mezun olamayan son sınıf öğrencilerinden aşağıda
belirtilen şartları taşıyanlara, Senato tarafından belirlenen esaslar ve Mütevelli Heyeti tarafından
belirlenen malî hükümler çerçevesinde ek sınav hakkı verilebilir:

1) Kayıtlı olduğu programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not al-
dığı hâlde, GNO’su 2,00’ın altında olması dolayısıyla Üniversite ile ilişiğinin kesilmesi ihtimali
olan öğrenciler.

2) Hazırlık sınıfı dâhil olmak üzere, derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri
hâlde, yıl içi ve yılsonu sınav yükümlülüklerini 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine uygun
olarak yerine getiremedikleri için Üniversite ile ilişiğinin kesilmesi ihtimali olan öğrenciler.

f) Özel yetenek sınavı, bu Yönetmelik hükümlerine ve Üniversitenin ilgili düzenleme-
lerine uygun olarak, özel yetenekle öğrenci alan veya ders planında özel yetenek gerektiren
dersler bulunan birimlerin, birim kurullarınca belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

(2) Ortak kodlu ve çok gruplu derslerin sınavları eş zamanlı yapılabilir. Bu derslerin
değerlendirilmesi ise her ders için ayrı ayrı yapılabileceği gibi bazı veya tüm dersler için Senato
kararı ile ortak yapılabilir. 

(3) Sınav kâğıtları, sınavın veriliş tarihinden itibaren iki yıl süreyle ilgili birim yöne-
timlerince saklanır, ikinci yılın sonunda imha edilir.

(4) Sınava girmeye hakkı olmadığı halde sınava giren öğrencilerin sınav notları geçersiz
sayılır.

(5) Sınavlar, ilgili birimler tarafından belirlenen ve duyurulan sınav uygulama esaslarına
göre yapılır. Öğrenciler, sınav salonunda, sınav yeri ve çevresinde sınav görevlileri tarafından
yönetilen sınav düzenine uymak zorundadırlar. Hangi mazeretle olursa olsun, sınav düzenine
uymayan, sınav düzeninin sağlanmasını engelleyen veya geciktiren, sınavın sağlıklı yapılmasını
zorlaştıran tutum ve davranışta bulunan öğrenciler sınava alınmaz. Bu öğrenciler hakkında
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uy-
gulanır.

Başarı notları ve katsayıları
MADDE 27 – (1) Başarı notu, o derse ait yarıyıl içi/yıl içi sınavlar, kısa sınavlar, arazi

çalışması, uygulama, ödev, sunum, süren çalışma, proje, atölye, seminer, derse devam, derse
katılım, laboratuvar, sergi, gösteri, resital, konser, temsil, gösterim ve benzeri yarıyıl içi/yıl içi
çalışmalarından uygun olanlarının yanı sıra yarıyıl sonu/yılsonu sınavının değerlendirilmesiyle
belirlenir.

(2) Her yarıyılın/yılın başlangıcından iki hafta önce, o yarıyılda/yılda açılacak derslere
ilişkin yarıyıl içi/yıl içi çalışmalarının türü, sayısı ve dersin başarı notuna katkısının hangi oran-
larda olacağı ve yarıyıl sonu/yılsonu sınavına girebilmeye ait diğer şartlar, dersi veren öğretim
elemanı tarafından belirlenir, ders izlencesi ile OİS’te tanımlanır ve öğrencilere eğitim-öğretim
yarıyılı/yılı başında duyurulur.

(3) Bir dersin başarı notu yarıyıl/yıl içi çalışmalarından alınan notlar ve yarıyıl sonu/yıl-
sonu sınavında alınan notların ağırlıklı ortalamasına göre belirlenir. Yarıyıl sonu/yılsonu sına-
vının oranı, toplam başarı oranının %30’undan azını, %40’ından fazlasını oluşturamaz.

(4) Başarı notları harflerle ifade edilir. Başarı notları, 100’lük not aralığı ve bunların
katsayı değerleri Tablo 1’de gösterilmiştir:
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(5) Bir dersten “AA”, “BA”, “BB”, “CB”, “CC”, “DC”, “DD”, “S”, “E” harf notların-
dan birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır. 

(6) Bir dersten “FD”, “FF”, “U”, “A”,  harf notlarından birini alan öğrenci, o dersten
başarısız sayılır. Dersin devam yükümlülüklerini yerine getiremeyen öğrencilerin “A” harf
notu, not ortalamaları hesabında “FF” harf notu işlemi görür.

(7) Öğrencinin akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde dersten çekilmesi duru-
munda öğrencinin bu durumunu transkriptinde tanımlamak için “W” harf notu kullanılır.

(8) Değerlendirme süreci tamamlanmamış, harf notu girilmemiş olan ders için geçici
olarak “I” harf notu verilir. Süresi içerisinde dönüştürülmeyen “I” harf notu ilişkili olduğu ders
için “FF” harf notuna dönüştürülür. 

(9) Başka yükseköğretim kurumlarından geçiş yapmış veya değişim programlarına ka-
tılmış öğrencilerin daha önce almış oldukları derslerden, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca eş-
değerliği kabul edilenlere harf notu verilir.

(10) Staj, klinik uygulama ve benzeri çalışmalar kredisiz ise öğrencinin başarı duru-
muna göre “S” veya “U” harf notundan biri verilir; kredili ise öğrencinin başarı durumuna göre
“AA”-“FF” arasındaki harf notlarından biri verilir.

(11) Yarıyıl sonunda en az 24 AKTS değerinde dersten geçer not almak ve başarısız bir
dersi olmamak koşuluyla GNO'su 3,00-3,49 arasında olan öğrenciler “onur öğrencisi”; 3,50
ve üstünde olan öğrenciler ise “yüksek onur öğrencisi” olarak nitelendirilir. Bu niteleme öğ-
rencinin transkriptinde belirtilir. Ayrıca bu öğrencilere mezuniyetlerinde “onur” veya “yüksek
onur”  belgesi verilir. Onur ve yüksek onur belgesi anadal programından mezuniyete hak ka-
zanıldığında verilir, çift anadal programı mezuniyeti için onur ve yüksek onur belgesi verilmez.
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre disiplin cezası almış
olan öğrenciler için onur veya yüksek onur belgesi düzenlenmez.
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Notların ilan edilmesi
MADDE 28 – (1) Öğretim elemanları, öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesine

yönelik yarıyıl içi ve yarıyıl sonu bütün çalışma sonuçlarını, OİS üzerinden ilan etmekle yü-
kümlüdürler.

(2) Bir dersin yarıyıl sonu başarı listesi; OİS’in öğretim elemanlarına açık olduğu süre
içinde verilerek kesinleşir ve akademik takvimde belirtilen süre içinde öğretim elemanı tara-
fından ilgili birime iki nüsha olarak teslim edilir. Bu listelerden biri ÖİD’e gönderilir.

Notlara itiraz
MADDE 29 – (1) Notlara itiraz, sınav sonuçlarının OİS sayfasında ilanını izleyen 5

(beş) iş günü içinde öğrencinin kaydının bulunduğu birime yazılı başvuru ile yapılır. Bu süreyi
geçirenler, itiraz hakkını kaybetmiş olur. İtiraz üzerine sınav kâğıdı, dersin öğretim elemanı
tarafından, itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde incelenir, sonuç
yazılı ve gerekçeli olarak ilgili birim yönetimine bildirilir. İlgili birim yöneticisi gerektiğinde,
sınav kâğıdının incelenmesi için dersin öğretim elemanı ve ilgili iki öğretim elemanından olu-
şan üç kişilik bir komisyon kurabilir. Komisyon, incelemesini itiraz süresinin bitiminden iti-
baren en geç 15 gün içinde sonuçlandırır. İtiraz sonucu ilgili birim yönetim kurulu tarafından
karara bağlanarak ÖİD’e bildirilir ve ayrıca 5 (beş) iş günü içinde itirazda bulunan öğrenciye
duyurulur. Bildirimler için ayrıca tebligat yapılmaz. Başarı notunun değiştiği durumlarda birim
yöneticisi, birim yönetim kurulu kararı ile birlikte sisteme işlenmek üzere durumu ÖİD’e bil-
dirir.

Not ortalamaları
MADDE 30 – (1) Öğrencinin başarı durumu, her yarıyıl sonunda YNO ve GNO ile be-

lirlenir.
(2) Not ortalaması, not ortalamasına katılan her dersin AKTS değeriyle o dersten alınan

notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam AKTS değerine
bölünmesiyle bulunur. Bu işlem, bir yarıyılda harf notu oluşan dersler için yapılırsa YNO; öğ-
rencinin kayıtlı olduğu öğretim programına başlamasından itibaren harf notu oluşmuş tüm ders-
ler için yapılırsa GNO elde edilir. Not ortalamaları virgülden sonra iki basamaklı olarak gös-
terilir.

(3) Herhangi bir yükseköğretim kurumuna devam ederken bölüm/program değiştiren
öğrencinin GNO’su, önceki bölümünde/programında aldığı ve intibakı yapılan derslerin harf
notları ile devam etmekte olduğu bölümde/programda harf notu oluşan tüm dersleri dikkate
alınarak hesaplanır.

(4) Not ortalaması hesaplanırken, tekrar edilen zorunlu dersin en son not ve kredisi;
seçmeli bir dersin tekrar veya o dersin yerine başka bir dersin alınması durumunda ise en son
alınan dersin notu ve kredisi esas alınır.

(5) Not ortalamalarının hesaplanmasında, “AA”dan “FF”ye kadar olan notlar hesaba
katılır. GNO’nun hesaplanmasında, tekrar edilen derslerden en son alınan not dikkate alınır.

(6) Öğrencinin başarılı sayılması için GNO’sunun en az 2,00 olması gerekir. Yaz oku-
lundan ders alınması durumunda GNO, derslerin yaz okulunda oluşan harf notları dikkate alı-
narak hesaplanır.

(7) Eğitim-öğretim yılı sonunda 2,00 GNO’yu sağlayamayan öğrenciye OİS üzerinden
akademik yetersizlik uyarısı yapılır.

Ders tekrarı
MADDE 31 – (1) Öğrenciler “FD”, “FF”, “U” ve “A” harf notu aldıkları dersleri, açıl-

dıkları ilk yarıyılda tekrar almak zorundadırlar. Öğrenciler çekildikleri dersler zorunlu dersler
kapsamında ise bu dersleri de açıldıkları ilk yarıyılda tekrar almak zorundadırlar.

(2) Başarı sağlanamayan seçimlik dersin yerine, programda yer alan başka bir seçimlik
ders alınabilir.
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(3) Öğrenciler, GNO’larını yükseltmek amacıyla, daha önceki yarıyıllarda aldıkları
dersleri tekrarlayabilirler. Mezuniyet şartlarını sağladığı halde, GNO’sunu yükseltmek için öğ-
renimlerine ders alarak devam etmek isteyen öğrencilere, yarıyıl sonu sınavlarının açıklandığı
tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde yazılı olarak ilgili birimlere başvurmaları durumunda,
kendilerine azamî öğrenim sürelerini aşmamak kaydıyla, daha önce başarmış oldukları dersleri
tekrarlama olanağı verilir. Bu duruma ilişkin mali hükümler Mütevelli Heyeti tarafından be-
lirlenir.

(4) Bütün derslerini başarmış olduğu halde GNO’sunu 2,00 düzeyine yükseltememiş
olan öğrenciler, ders programından seçtikleri dersleri alarak GNO’larını en az 2,00 düzeyine
çıkarmak mecburiyetindedir.

(5) Öğrenciler, öğretim programlarındaki değişiklik sonucu ders programından çıkarıl-
mış olan bir dersten başarısız olmaları halinde, o dersin ait olduğu ders planı içerisinden, ba-
şarısız oldukları dersin AKTS değerinden az olmamak koşuluyla, başarısız olduğu ders ile eş-
leştirilen ders/dersleri alırlar. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Mezuniyet Koşulları, Kayıt Silme, Kayıt Dondurma, Kayıt Açtırma ve İlişik Kesme

Mezuniyet, mezun olamayanlara meslek yüksekokulu diploması verilmesi ve
meslek yüksekokuluna intibak

MADDE 32 – (1) Kayıtlı olduğu ön lisans programında en az 120 AKTS, 4 yıllık lisans
programında en az 240 AKTS, 5 yıllık lisans programında en az 300 AKTS ve 6 yıllık lisans
programında en az 360 AKTS değerindeki dersleri başarıyla tamamlayan, GNO’su en az 2,00
olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın diploması,
diploma eki ve transkript verilir.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, dört yarıyıllık ön lisans programlarını
tamamlayan öğrencilere ön lisans diploması verilir.

(3) Bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlık sınıfı hariç, en az sekiz yarıyıllık bir prog-
ramı başarı ile tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir.

(4) Diploma, Üniversitenin mezuniyet belgelerine ilişkin düzenlemelerine ve ilgili mev-
zuata uygun olarak hazırlanır. Diplomanın üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu programın YÖK
tarafından onaylanmış adı yer alır.

(5) Öğrenciler, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde üst sınıflardan ders alma, ders-
lerden muafiyet, yaz okulundan ders alma ve benzeri uygulamalarla mezuniyet koşullarını nor-
mal öğrenim sürelerinden daha önce yerine getirerek mezun olabilirler. Bu durumda yıllık öğ-
renim ücreti alınır. 

(6) Senato kararları çerçevesinde, öğrencilerin öğrenim süreleri boyunca, bilgisayar,
yabancı dil veya meslekle ilgili diğer formasyon tamamlayıcı alanlarda ulaştıkları aşamayı be-
lirten belgeler de verilebilir.

(7) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre, Devletin şahsiyetine
karşı işlediği cürümler sebebiyle hüküm giyenler ile disiplin cezası alarak yükseköğretim ku-
rumlarından uzaklaştırılanlar hariç olmak üzere, 2547 sayılı Kanun hükümleri uyarınca bir li-
sans programının en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı olan, ön lisans program-
larından mezuniyet koşullarını ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrencilere öğrenim
gördükleri programda ön lisans diploması verilir. Ön lisans diploması almak için yapılacak
başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir.

(8) Bir lisans programının en az dört yarıyılının bütün derslerinden veya o lisans prog-
ramının toplam kredisinin en az yüzde altmışından başarılı olup da lisans programını tamam-
lamayan veya tamamlayamayanlar, müracaat etmek şartıyla Üniversite bünyesindeki meslek
yüksekokullarının benzer ve uygun programlarına intibak ettirilebilirler. Ancak, bu gibilerin,
5237 sayılı Kanuna göre, Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümler sebebiyle hüküm giyme-
miş ve disiplin cezası alarak yükseköğretim kurumlarından uzaklaştırılmamış olmaları şarttır.
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Kayıt silme
MADDE 33 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde birim yönetim kurulunun kararı ile öğ-

rencinin kaydı silinir:
a) Yetkili sağlık kurumu tarafından verilen sağlık raporu ile belgelenen ruhsal hastalıklar

nedeniyle öğrenimine devam edemeyeceği anlaşılmış olmak.
b) Kesin kayıt işlemini usulüne uygun olarak yaptırmamak.
c) Kesin kayıt hakkı kazanmadığı sonradan anlaşılmak.
ç) Kesin kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmamakla birlikte, birim yönetim kurulunca

mazereti kabul edilmemek.
d) 2547 sayılı Kanunda belirtilen ve kayıt silmeyi gerektiren diğer hallerdeki öğrenci-

lerden olmak.
(2) Herhangi bir nedenle başka bir yükseköğretim kurumuna geçiş yapmış olan öğren-

cilerin kayıtları ilgili yükseköğretim kurumundan gelen öğrenci kesin kayıt yazısı üzerine si-
linir.

(3) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencinin, kayıt yaptırdığı tarihten itibaren ilk ya-
rıyıl sonuna kadar olan süre içerisinde Üniversiteden ayrılmak istemesi durumunda ilgili yarıyıl
için ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretini ödemesi gerekir ve ödenen öğrenim ücretinden
iade yapılmaz.

(4) Öğrencinin kayıt, kayıt yenileme ve ders ekleme-bırakma süreleri içinde Üniversi-
teden ayrılması durumunda, ilgili yarıyılda kayıtlı olduğu dersler, kayıtlarından düşürülür. Bu
sürenin bitiminden sonra Üniversiteden ayrılan öğrencilerin, yarıyıl sonu başarı notu oluşmamış
olan dersleri için dersten çekilme işlemi yapılır. Yarıyıl sonu başarı notu oluşmuş ise dersler,
notlarıyla birlikte kayıtlarına geçirilir.

(5) Posta yoluyla kayıt sildirme işlemi yapılamaz. Kayıt sildirmek için öğrencinin veya
kanunî temsilcisinin yazılı müracaatı gerekir.

(6) Kayıt sildirmek isteyen öğrenciler, kayıt sildirme başvurusunun yapıldığı yarıyıl/yıl-
dan önceki tüm mali sorumluluklarını yerine getirmek zorundadırlar. Bu öğrencilerin Üniver-
siteye karşı herhangi bir yükümlülüğünün olmaması ve kendisine kullanım için Üniversite ta-
rafından sağlanan eşya ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmesi gerekir.

(7) Kaydı silinen öğrencilere, talepleri halinde Üniversitede aldıkları dersleri ve bunlara
ait not durumlarını gösteren belge verilir.

Kayıt dondurma ve kayıt açtırma
MADDE 34 – (1) Aşağıda belirtilen nedenlerin ortaya çıkması veya öğrenci tarafından

belgelendirilmesi halinde, öğrencinin kaydı birim yönetim kurulunun kararı sonrasında Üni-
versite Yönetim Kurulunun kararı ile dondurabilir:

a) Hastaneden alınan heyet raporu ile belgelenmiş sağlık sorunu olması.
b) YÖK kararı ile öğrenime ara verilmesi.
c) Doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda olması.
ç) Eşinin veya birinci dereceden kan yahut sıhrî hısımlarının ağır/acil hastalığı dolayı-

sıyla onlara bakacak başka kimsenin bulunmaması ya da birinci dereceden kan yahut sıhrî hı-
sımlarının bulunmaması nedeniyle kardeşinin ağır/acil hastalığı dolayısıyla ona bakmak mec-
buriyetinde olması.

d) Tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması.
e) Tutukluluk hali.
f) Öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya Üniversiteden çıkarılmasını gerektirmeyen mah-

kûmiyet hali.
g) Eşinin veya birinci dereceden kan yahut sıhrî hısımlarının birinin şehit olması veya

bakıma muhtaç olacak şekilde yaralanarak gazi olması.
ğ) Birim yönetim kurulunun kabul edeceği diğer nedenler.
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(2) Kayıt dondurma talebinin değerlendirmeye alınabilmesi için, öğrencinin ders kay-
dını ilgili yıl/yarıyıl için yaptırmış olması ve birinci fıkrada belirtilen nedenlerden herhangi bi-
rinin ortaya çıktığı tarihten itibaren iki ay içinde kayıt dondurma talebiyle doğrudan veya ka-
nunî temsilcisi vasıtasıyla ilgili birime başvurması gerekir. Öğrenci haklı ve geçerli nedenleri
kanıtlayan belgelerini de başvuru sırasında eklemek zorundadır. Başvurular ilgili birim yönetim
kurulu tarafından karara bağlanır. 

(3) Bir seferde azamî kayıt dondurma süresi iki yarıyıldır. Toplamda en fazla dört yarıyıl
için kayıt dondurulabilir. Zorunlu hallerde, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile bu süreler
uzatılabilir. 

(4) Kayıt dondurma nedeninin devam etmesi veya birinci fıkrada yer alan başka bir ne-
denin ortaya çıkması halinde, kayıt dondurma süresi aynı usulle azamî süreye kadar uzatılabilir.
Askerlik, tutukluluk ve mahkûmiyet durumlarında ise, bu hallerin süresi kadar kayıt donduru-
labilir.

(5) Öğrenci, mazeretinin kayıt dondurma süresinden önce sona ermesi halinde, birim
tarafından belirlenen yükümlülükleri yerine getirerek kaydının açılmasını talep edebilir.

(6) Kayıt donduran öğrencilere uygulanacak kurallar şunlardır:
a) Öğrenci, kayıt dondurmuş olduğu sürede başka bir kurumdan almış olduğu dersleri,

Üniversitedeki öğretim programına transfer edemez.
b) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre uzaklaştırma cezası alan öğrenciler kayıt dondu-
ramaz.

(7) Kayıt dondurma halinde öğrencinin 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde ön-
görülen azami öğrenim süresi işlemez. Kayıt dondurulan süreler zarfında öğrenciye giremediği
laboratuvar, uygulama, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları için tekrarlama hakkı verilmez. Ka-
yıtları dondurulmuş öğrenciler, sürenin bitiminde yarıyıl kayıtlarını yenileyerek öğrenimlerine
kaldıkları yerden devam ederler.

(8) Sağlık nedeni ile kayıtlarını dondurmuş olan öğrenciler, süresinden önce veya sü-
renin sonunda kayıt açtırmak isterlerse, sağlık durumlarının düzeldiğini sağlık raporu ile bel-
gelendirmek zorundadırlar.

(9) Kayıt dondurulduğunda, öğrencilerin Üniversiteye girişte verdiği belgeler kendisine
iade edilmez.

(10) Öğrenciler kayıt dondurdukları süre içerisinde Üniversite tarafından verilen burs-
lardan yararlanamaz.

(11) Kayıtlarını donduran öğrencilerin öğrenim ücreti Mütevelli Heyeti tarafından be-
lirlenir.

(12) Kayıt dondurma işlemi tamamlanan öğrencilerin ilgili yarıyılda almış oldukları
dersler, kayıtlarından düşürülür.

İlişik kesme
MADDE 35 – (1) Başarısız olan veya Üniversiteden çıkarma cezası alan ya da mezun

olmak suretiyle Üniversiteden ayrılan öğrencilerin, diplomalarını veya dosyalarındaki kendi-
lerine ait belgeleri alabilmeleri için Üniversite tarafından belirlenen ilişik kesme işlemlerini
eksiksiz tamamlamaları gerekir.

(2) Öğrencinin kayıt, kayıt yenileme ve ders ekleme-bırakma süreleri içinde Üniversi-
teden ilişiğinin kesilmesi durumunda, ilgili yarıyılda kayıtlı olduğu dersler, kayıtlarından dü-
şürülür. Bu sürenin bitiminden sonra Üniversiteden ilişiği kesilen öğrencilerin, yarıyıl sonu
başarı notu oluşmamış olan dersleri için dersten çekilme işlemi yapılır. Yarıyıl sonu başarı notu
oluşmuş ise dersler, notlarıyla birlikte kayıtlarına geçirilir.

(3) Herhangi bir sebeple Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencinin Üniversiteye karşı her-
hangi bir yükümlülüğünün olmaması, ilişiğinin kesildiği yarıyıl/yıl dahil önceki tüm mali so-
rumlulukları yerine getirmesi ve kendisine kullanım için Üniversite tarafından sağlanan eşya
ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmesi gerekir.
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ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin
MADDE 36 – (1) Üniversitede öğrencilerin disiplin işlemleri, Yükseköğretim Kurum-

ları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre yürütülür.
Hüküm bulunmayan haller, tereddütlü durumlar ve ihtilafların çözümü
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun,

31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurum-
ları Yönetmeliği, YÖK'ün ön lisans ve lisans eğitimine ilişkin düzenlemeleri ve kararları, Üni-
versitenin ön lisans ve lisans eğitimi ile ilgili düzenlemeleri, Senato ve Üniversite Yönetim
Kurulunun kararları uygulanır.

(2) Bu Yönetmelikteki hükümlerin uygulanması sürecinde ortaya çıkabilecek tereddütlü
durumları gidermeye ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce herhangi bir ön lisans
ve lisans programına kayıt yaptıran öğrencilerin bu Yönetmeliğe intibakı sürecinde ortaya çı-
kacak sorunları çözmeye, ilgisine ve görev alanına göre Senato, Üniversite Yönetim Kurulu,
Rektör, birim kurulu, birim yönetim kurulu ve bölüm başkanlığı yetkilidir.

(3) Bu Yönetmelikte verilen yetkilerin kullanılması hususunda öğretim elemanları veya
danışmanlar ile program/anabilim dalı başkanlığı arasındaki ihtilafları çözmeye bölüm baş-
kanlığı, öğretim elemanları veya danışmanlar ile bölüm başkanlığı arasındaki ihtilafları çöz-
meye birim yönetim kurulu, program/anabilim dalı başkanlığı ile bölüm başkanlığı arasındaki
ihtilafları çözmeye birim yönetim kurulu, bölüm başkanlığı ile birim yönetim kurulu arasındaki
ihtilafları çözmeye birim kurulu yetkilidir. İhtilafların çözümü hususunda bu fıkra ile yetki ve-
rilen birim, taraflardan birinin veya her ikisinin yazılı başvurusu halinde, tarafların görüşünü
yazılı olarak aldıktan sonra, ilgili mevzuata uygun olarak karar verir.

Tebligat
MADDE 38 – (1) Öğrencilere resmi olarak yapılması gereken her türlü tebligat ilgili

mevzuat hükümlerine göre, öğrenci için Üniversite tarafından oluşturulmuş olan elektronik
posta adresine ve öğrencilerin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdikleri adrese iadeli ve taah-
hütlü olarak yapılır. İadeli ve taahhütlü posta yerine fakültede imza karşılığı yapılan tebligat
da geçerlidir. Öğrenciler, Üniversite tarafından kendilerine sağlanan elektronik posta adresine
gönderilen iletileri izlemek ve her kayıt döneminde iletişim bilgilerini güncellemekle yüküm-
lüdürler.

(2) Üniversiteye kayıt sırasında bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu Öğrenci
İşleri Direktörlüğüne bir hafta içerisinde yazılı olarak bildirmeyen veya yanlış ya da eksik bil-
diren öğrenciler, mevcut adreslerine tebligat yapılması halinde, kendilerine tebligat yapılma-
dığını iddia edemez.

(3) Öğrenciye ulaşılamayan durumlarda yazılı olarak Üniversite içinde öğrenciler için
ayrılmış resmi ilan panolarında yapılmış duyurular da tebligat yerine geçer.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 39 – (1) 18/8/2019 tarihli ve 30862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Fenerbahçe Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

Yürürlük
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fenerbahçe Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstinye Üniversitesinden:
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS 

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstinye Üniversitesi birimlerinde yürütülen

ön lisans ve lisans eğitim ve öğretimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstinye Üniversitesine öğrenci kabulü, hazırlık sınıfları

dahil kayıtlı öğrencilerin ön lisans ve lisans eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesi ve
uygulanması, kayıt, staj, sınavlar, ayrılma, ilişik kesme ve diploma işlemlerine ilişkin hükümleri
kapsar.

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

nununun 14 üncü, 43 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik takvim: İstinye Üniversitesinde eğitim-öğretimin ve diğer tüm süreçlerin

gösterildiği takvimi,
b) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencinin bir dersi başarı ile tamamlaya-

bilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünü ifade eden krediyi,
c) Akademik danışman: Öğrenciye eğitim ve öğretim, ders alma işlemleri ve benzeri

konularda yardımcı olması için görevlendirilmiş öğretim elemanını,
ç) Dekan: İstinye Üniversitesine bağlı fakültelerin dekanlarını,
d) Diploma programı: Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının, belirlenen ye-

terlikleri sağlayan öğrencilere, ön lisans veya lisans diploması veren yükseköğretim progra-
mını,

e) İlgili birim: İstinye Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokul-
larını,

f) İlgili birim kurulu: İstinye Üniversitesine bağlı fakültelerde fakülte kurulunu, yük-
sekokullarda yüksekokul kurulunu ve meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulu-
nu,

g)  İlgili birim yönetim kurulu: İstinye Üniversitesine bağlı fakültelerde fakülte yönetim
kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu ve meslek yüksekokullarında meslek
yüksekokulu yönetim kurulunu,

ğ) İzlence: Dersin yürütülme şeklini ve esaslarını açıklayan, öğrenciye bilgi veren bel-
geyi,

h) Müdür: İstinye Üniversitesine bağlı yüksekokul ve meslek yüksekokullarının mü-
dürlerini,

ı)  Mütevelli Heyeti: İstinye Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
i)  Öğrenci Kayıt İşleri Direktörlüğü: İstinye Üniversitesinin öğrencilere ilişkin tüm ka-

yıt işlerini yürütmekle görevli birimini,
j) Öğrenci Merkezi: Öğrencinin akademik olmayan süreçleri ile uygulama dersleri ve

staj gibi çalışmalarını koordine eden birimi,
k)  Rektör: İstinye Üniversitesi Rektörünü,
l) Senato: İstinye Üniversitesi Senatosunu,
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m) Üniversite: İstinye Üniversitesini,
n) Üniversite Yönetim Kurulu: İstinye Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
o) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim yılı
MADDE 5 – (1) İstinye Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksek-

okullarında eğitim-öğretim, ilgili birim kurulunun kararlaştırdığı ve Senatonun onayladığı aka-
demik takvime göre yürütülür.

Eğitim-öğretim türleri
MADDE 6 – (1) Üniversitede, örgün öğretim ve bilgi iletişim teknolojilerine dayalı

olarak uzaktan öğretim türlerinde eğitim-öğretim yapılabilir. 
(2) Üniversitede, YÖK kararı üzerine Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde

öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve ile-
tişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü ön lisans
veya lisans düzeyinde uzaktan öğretim programları açılabilir.

Eğitim-öğretim dönemleri
MADDE 7 – (1) Eğitim-öğretim dönemleri, her sene başında Senato tarafından belir-

lenir. Bir yarıyıl en az on dört haftadır.
(2) İlgili birim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile yaz öğretimi açılabilir. Yaz öğ-

retimi uygulaması, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslar çerçeve-
sinde yapılır.

(3) Üniversitede, ders geçme sistemi uygulanır. Ancak yıllık eğitim yapılan bölüm/prog-
ramlarda sınıf geçme esasına göre eğitim yapılır.

(4) Senato kararıyla belirlenmiş dersler/stajlar/sınavlar gerektiğinde, ilgili birim kuru-
lunun kararı ile mesai saatleri dışında, ulusal bayram ve genel tatil günleri hariç hafta tatilinde
yapılabilir. Bu dersler açıköğretim veya bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak uzaktan
öğretim ile de verilebilir.

Öğretim dili ve yabancı dille eğitim
MADDE 8 – (1) Üniversitede öğretim dili Türkçe olup; ilgili birim kurulunun önerisi,

Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim-öğretim
yapılan programlar açılabilir. Bu eğitimin esasları Senato tarafından belirlenir.

(2) İlgili kurulun teklifi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile bir program için Türkçe
veya yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Öğrencilerin yabancı dil yeterliklerinin belirlenmesi
ve yabancı dil öğretimi, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, Senato tarafından belirlenen esaslara
göre yürütülür.

Ücretler
MADDE 9 – (1) Üniversitede öğretim ücretlidir ve buna ilişkin esaslar her akademik

yılın başında, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
Öğrenci kimlik kartı
MADDE 10 – (1) Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilere öğrenci kimlik kartı verilir.

Kimlik kartının kaybedilmesi ya da yenilenmesinin talep edilmesi halinde öğrencinin, Öğrenci
Merkezine başvurması gerekir.

(2) Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olanların öğrenci kimlik
kartları Üniversite tarafından geri alınır ve imha edilir.
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Öğretim programları ve akademik danışmanlık
MADDE 11 – (1) İlgili birim kurulu, diploma programlarına ilişkin hususları Senatonun

onayına sunar.
(2) Haftalık ders programı, eğitim-öğretim yarıyılı/yılı kayıt döneminden en az bir hafta

önce, dekanlık/müdürlük tarafından ilan edilir.
(3) Her öğrenciye ilgili birim yönetim kurulu tarafından akademik danışman atanır ve

öğrenciye duyurulur. Akademik danışmanın görevi, öğrenciyi Üniversitedeki öğrenimi boyunca
takip ederek, çift ana dal ve yan dal programları da dahil olmak üzere alacağı tüm derslerle
ilgili tavsiyelerde bulunmak, öğrencinin ders ve program kayıt süreçlerine destek olmak, aka-
demik olmayan sorunlarıyla ilgili olarak Üniversitedeki diğer birimlere yönlendirme yapmak
ve ders programını onaylamaktır.

Dersler
MADDE 12 – (1) Dersler; zorunlu dersler ve seçmeli dersler olarak ikiye ayrılır. Zo-

runlu dersler; YÖK zorunlu dersleri, üniversite zorunlu dersleri ve bölüm/program zorunlu
derslerinden; seçmeli dersler ise üniversite seçmeli dersleri ve bölüm/program seçmeli dersle-
rinden oluşur. Ayrıca, bazı dersler müfredat gereği ön koşullu olarak okutulabilir. Derslere iliş-
kin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Bölüm/program zorunlu dersleri; öğretim programlarında yer alan ve öğrencinin ka-
yıtlı olduğu programdan mezun olabilmesi için alıp başarılı olması gereken, staj ve uygulamalar
dahil tüm derslerdir.

b) Üniversite zorunlu dersleri; Senato tarafından belirlenen ve Üniversitenin tüm müf-
redatında okutulması zorunlu olan derslerdir.

c) YÖK zorunlu dersleri; 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan derslerdir.
ç) Üniversite seçmeli dersleri; her yarıyıl başında ilan edilen Üniversite seçmeli havu-

zunda bulunan derslerdir.
d) Bölüm/program seçmeli dersleri; öğrencinin kayıtlı olduğu bölüm/programın müf-

redatında yer alan seçmeli derslerdir.
e) Ön koşullu dersler; alınabilmeleri için alt yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden

bir kısmının veya tamamının başarılmasının ve/veya devam koşulunun yerine getirilmesinin
zorunlu olduğu stajlar, teorik ve/veya uygulamalı derslerdir.

f) Dersler ve sınavlar gerekli hallerde ilgili birim yönetim kurulunun kararı doğrultu-
sunda Üniversite dışında yapılabilir.

Ders alma, ders ekleme, dersten çekilme ve AKTS yükü
MADDE 13 – (1) Öğrencilerin ders alma işlemleri, akademik danışmanlarının yardımı

ile her yarıyıl/yıl akademik takvimde belirtilen sürelerde yapılır. Öğrenciler kayıtlı oldukları
bölümün/programın müfredatındaki tüm dersleri almakla yükümlüdürler.

(2) Eğitim-öğretimi sınıf geçme esasına göre yapılan programlarda öğrenciler, zorunlu
derslerine eğitim-öğretim yılının başında bütün olarak kayıt olurlar. Seçmeli derslerini ise her
yarıyıl/yıl başında seçerler.

(3) Yaz öğretimi hariç olmak üzere, bir yarıyılda en fazla 40 AKTS ders alınabilir. An-
cak; 

a) Genel not ortalaması en az 2.00 olmak koşulu ile öğrencinin talebi, akademik danış-
manın uygun görüşü ve birim yönetim kurulu kararıyla,

b)  Tüm haklarını kullanarak, bir yarıyıl ve yaz okulu sonucunda mezuniyet koşullarını
yerine getirebilecek olan mezun durumundaki öğrenciye not ortalamasına bakılmaksızın aka-
demik danışmanın uygun görüşü ve birim yönetim kurulu kararıyla,
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c) Akademik genel not ortalamasının en az 3.00 olması durumunda üst yarıyıldan, 
48 AKTS’ye kadar ders alınabilir.
(4) Öğrenciler, akademik danışmanının ve her iki bölüm/program başkanının onayı ve

öğrencinin bağlı bulunduğu birim yönetim kurulu kararı ile müfredatındaki bir derse eşdeğer
dersin verildiği birimlerden de ders alabilirler. Bu dersler, öğrencinin not dökümünde ortalama
ve AKTS hesabına dahil edilir. Öğrenciler, bilgi, görgü ve kültürlerini artırmak amacıyla, aka-
demik danışmanının ve her iki bölüm/program başkanının onayı ve öğrencinin bağlı bulunduğu
birim yönetim kurulu kararı ile müfredatında olmayan bir dersi, müfredat dışı olarak verildiği
birimlerden alabilirler. Bu dersler, öğrencinin not dökümünde gösterilir, ancak ortalama ve
AKTS hesabına dahil edilmez.

(5) Öğrenciler, akademik takvimle belirlenen süreler içinde öğrenci otomasyon siste-
minden başvurmaları hâlinde, akademik danışmanlarının uygun görüşü ile kayıtlı oldukları
derslerden çekilebilirler. Ancak, kayıtlı olunan programın ilk iki yarıyılındaki hiçbir dersten
ve başarısız olduğu zorunlu derslerden çekilemezler.

(6) Eğitim-öğretim programlarından kaldırılan derslerden başarısız olanlar, bu derslerin
yerine konulan dersleri alırlar. Bu derslerin yerine ders konulmaması halinde programdan kal-
dırılan derslerden sorumlu tutulmazlar, ancak mezun olabilmeleri için, gerekli AKTS’yi ta-
mamlamak zorundadırlar.

(7) Öğrenci, akademik danışmanın onayı ile çakışan dersleri alabilir. Ancak çakışan
derslerinin ders geçme gerekliliklerini yerine getirmekle yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci İşleri, Kayıt, Geçişler, Ders Muafiyeti, İntibak ve Özel Öğrenci

Öğrenci işleri ve kayıt
MADDE 14 – (1) Öğrencilere ilişkin kayıt, kayıt yenileme, kayıt dondurma, ilişik kes-

me, intibak, diploma, derse yazılma, yatay ve dikey geçişler ve benzeri her türlü işlem Öğrenci
Kayıt İşleri Direktörlüğü tarafından yürütülür.

(2) Üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazananlar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Mer-
kezi Başkanlığının belirlediği kayıt tarihleri arasında, kayıt kılavuzunda ve Üniversite tarafın-
dan istenen belgeler ile Öğrenci Kayıt İşleri Direktörlüğüne bizzat başvurarak ya da e-devlet
üzerinden kesin kayıtlarını yaptırırlar. Ancak belgelenebilir mazereti olan ve mazereti Üniver-
site Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen aday, kaydını kanuni temsilcisi veya vekâlet ver-
diği kişiler aracılığıyla yaptırabilir.

(3) Eksik belge ve/veya posta yoluyla kesin kayıt yaptırılamaz.
(4) Her aşamada, kesin kayıtlar için gerekli olan tüm belgeler bakımından sahte veya

tahrif edilmiş belge kullanan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından
yapılan merkezi yerleştirmeye ilişkin sonuç belgesinde sahtecilik yaptığı belirlenen kişinin
kaydı, kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir ve hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem baş-
latılır. Bu kişi Üniversiteden ayrılmış ise kendisine verilen diploma dâhil tüm belgeler iptal
edilir. Bu kişilerin yatırmış olduğu öğrenim ücreti geri ödenmez.

(5) Yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin işlemler ilgili mevzuat hükümleri çerçeve-
sinde yapılır.

Kayıt yenileme
MADDE 15 – (1) Her öğrenci akademik takvimde belirlenen tarihler arasında mali

onayını almak ve ders alma işlemlerini tamamlamak suretiyle kaydını yenilemek zorundadır.
(2) Öğretim planında yer alan diğer tüm derslerini başardığı halde stajını tamamlamayan

öğrenci, her yarıyıl/yıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde kaydını yenilemek zo-
rundadır. Bu durumdaki öğrencinin her yarıyıl/yıl kayıt yenilemesi durumunda ödeyeceği öğ-
renim ücreti Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
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(3) Mazereti sebebiyle kaydını belirlenen süre içinde yenilemeyen öğrenci, mazeretinin
ilgili birim yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi halinde kaydını yenileyebilir.

(4) Öğrencilerin kayıt yenilenmemesi nedeniyle ilişiklerinin kesilmesinde 2547 sayılı
Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yatay ve dikey geçişler
MADDE 16 – (1) Birimlere, Üniversitenin içinden veya dışından yapılacak yatay geçiş

işlemleri, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-
rumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal
ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Se-
nato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak yapılır.

(2) Ön lisans programı mezunlarının lisans programlarına geçişi 19/2/2002 tarihli ve
24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans
Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri ve
Senato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak yapılır.

Ders muafiyeti ve intibak işlemleri 
MADDE 17 – (1) Ders muafiyeti ve intibak işlemleri, Senato tarafından belirlenen

esaslara göre yapılır.
Özel öğrenci
MADDE 18 – (1) Üniversite; fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu programla-

rına ilgili mevzuat uyarınca özel öğrenci kabul edebilir.
(2) Ders alabilmek için, öğrencinin bağlı bulunduğu üniversiteden alacağı uygunluk

kararı, öğrenci belgesi ve not dökümü ile Üniversitenin ilgili birimine başvuru yapması gere-
kir.

(3) Özel öğrencilerin öğrenim ücreti Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Başarının Ölçülmesi, Sınavlar, Kayıt Dondurma, İlişik Kesme ve Diplomalar

Derslere devam zorunluluğu
MADDE 19 – (1) Öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla verilen dersler haricindeki ders-

lere, laboratuvarlara, uygulamalara ve öğretim elemanlarınca uygun görülen diğer çalışmalara
ilgili fakülte veya yüksekokul kurullarının belirlediği ilkeler doğrultusunda devam etmeleri
zorunludur. Öğrencilerin derse devam koşulları, dersin öğretim elemanı tarafından dönem ba-
şında ders izlencesi ile ilan edilir ve öğrencilerin devamları dersin öğretim elemanı tarafından
bu kurallara göre değerlendirilir.

Sınavlar 
MADDE 20 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme

sınavı, muafiyet sınavı, tek ders sınavı, not yükseltme sınavı ve ilgili mevzuat ile düzenlenen
sınavlardır. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak ya-
pılabilir. Yazılı sınav belgeleri, en az iki yıl saklanır.

(2) Sınav programları, akademik takvim çerçevesinde dekanlık/müdürlük tarafından
belirlenir ve sınavlardan en az bir hafta önce ilân edilir.

(3) Öğrenciler, sınavlarda öğrenci kimlik belgesi ve istenecek diğer belgeleri yanlarında
bulundurmak zorundadır. Sınava girmeyen öğrenci o sınav hakkını kullanmış sayılır ve öğrenci
otomasyon sistemine sınava girmedi olarak belirtilir.  Öğrenci herhangi bir sebeple girmemesi
gereken bir sınava girerse, aldığı not ilan edilmiş olsa bile, sınavı iptal edilir.

(4) Sınavlarda kopya çeken, kopyaya teşebbüs eden veya kopya veren öğrenci hakkında,
18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğ-
renci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Cezanın kesinleşmesi durumunda, cezaya ko-
nu olan sınavdan sıfır (0) puan verilir. Öğrencinin aldığı burs ve indirimler, Senato tarafından
belirlenen esaslara göre değerlendirilir.
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Ara sınav ve dönem içi çalışmalar
MADDE 21 – (1) Ara sınav, ilgili eğitim-öğretim programında öngörülen derslerden

yarıyıl/yıl içinde yapılabilen sınavdır. Kişisel beceri gerektiren derslerin sınavları uygulamalı
olarak yapılabilir. Uygulaması işyerinde yapılan dersler hariç tüm derslerin ara sınav sonuçları
akademik takvimde belirlenen dersten çekilme tarihinden en geç 1 gün önce ilan edilir.

(2) Ara sınav dışında, başarı notuna esas olmak üzere, kısa süreli sınavlar, öğrencinin
becerilerine dayanan uygulamalar, ödevler ve benzeri dönem içi çalışmalar yapılabilir.

(3) Staj başarı değerlendirmesi, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
(4) Her ders için ders izlencesi, ders kayıtlarından önce öğrenci otomasyon sisteminde

ilan edilir. Bu izlencede yapılacak sınavlar ve/veya değerlendirmelerin etki oranları belirtilir
ve uygulanır.

Yarıyıl/yıl sonu sınavı
MADDE 22 – (1) Yarıyıl/yıl sonu sınavı, öğrencinin kaydolduğu dersin ait olduğu ya-

rıyılın/yılın sonunda gireceği sınavdır.
(2) Bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girebilmek için, o derse kayıt olmak ve ders iz-

lencesindeki gereklilikleri yerine getirmek gerekir.
(3) İlgili birim kurulunun kararı ile yarıyıl/yıl sonu sınavı için baraj geçme notu belir-

lenebilir.
Mazeret sınavı
MADDE 23 – (1) Mazeret sınavı, mazereti kabul edilen öğrenci için ara sınav ve ya-

rıyıl/yıl sonu sınavı yerine yapılan sınavdır. Mazeretleri ilgili birim yönetim kurulunca kabul
edilen öğrencilerin sınavları aynı yarıyıl/yıl içerisinde yapılır. Mazeret sınavlarına ilişkin diğer
esaslar Senato tarafından belirlenir.

Bütünleme sınavı
MADDE 24 – (1) Bütünleme sınavı, yarıyıl/yıl sonu sınavından sonra yapılan sınavdır. 
(2) Aldığı dersten yarıyıl/yıl sonu sınavına girdiği halde FF harf notu ile başarısız olan

öğrenciler ile yarıyıl/yıl sonu sınavına mazereti nedeniyle giremeyen öğrenciler bütünleme sı-
navına girebilirler. Staj, proje, uygulaması işyerinde yapılan dersler ya da devamsızlıktan kalan
öğrencilere bütünleme sınavı hakkı verilmez.

(3) Bütünleme sınavından alınan not yarıyıl/yıl sonu sınavı notu yerine geçer. Yarıyıl/yıl
sonu sınavında geçerli olan başarı kuralları, bütünleme sınavlarında da uygulanır. Bütünleme
sınavı sonunda oluşan harf notu için yarıyıl/yıl sonu sınavı sonucunda girilen harf notu aralıkları
kullanılır. Bütünleme sınavının mazeret hakkı olmaz.

Muafiyet sınavı
MADDE 25 – (1) Akademik takvimde ilan edilen tarihlerde YÖK zorunlu dersleri ve

Senato kararı ile belirlenen başkaca dersler için muafiyet sınavları yapılabilir. Muafiyet sınavı,
Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Tek ders sınavı
MADDE 26 – (1) İlgili birim yönetim kurulu kararıyla, yarıyıl/yıl sonu sınavı ve/veya

yaz öğretimi bitiminde, mezun olabilmek için başarısız tek bir dersi kalan öğrenciye tek ders
sınav hakkı verilir. Tek ders sınavı için öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içinde, ilgili
birime başvurur. Devamsızlıktan kalınan ve/veya daha önce hiç alınmayan bir dersin tek ders
sınavına girilemez. Öğrenci, tek ders sınavından başarısız olduğu takdirde dersin açıldığı ya-
rıyıl/yılda ilgili derse kayıt olur. Tek ders sınavının mazeret hakkı olmaz. Uygulamalı dersler
ve staj için tek ders sınavı yapılamaz.
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Not yükseltme sınavı
MADDE 27 – (1) İlgili birim yönetim kurulu kararıyla, tüm derslerini başarı ile ta-

mamlamış olmasına rağmen, mezuniyet için gerekli genel not ortalamasını sağlayamamış öğ-
renciye, kendisinin belirleyeceği şartlı geçer not aldığı en fazla üç dersten not yükseltme sınav
hakkı verilir. Not yükseltme sınavı için öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içinde, ilgili
birime başvurur. Öğrenci, not yükseltme sınavları sonucunda mezuniyet hakkı kazanamazsa
ders tekrarı ile ilgili hükümler uygulanır. Not yükseltme sınavının mazeret hakkı olmaz.

Sınav sonuçlarının ilanı ve sınav notuna itiraz
MADDE 28 – (1) Sınav sonuçları, ilgili birimce ilan edildiği anda kesinleşir. Her sına-

vın sonuç ve belgeleri, o sınav sonucunun ilanından itibaren en geç on gün içinde ilgili birime
teslim edilir.

(2) Ders geçme sistemi uygulanan birimlerde; öğrenci, sınav sonuçlarına veya notlara,
maddi hata sebebiyle itirazda bulunmak isterse, sonuçların ilanından itibaren üç iş günü içinde
ilgili birime bir dilekçe ile başvurabilir. Dersin öğretim elemanı tarafından üç iş günü içerisinde
incelenen itirazın sonucu ilgili birime bildirilir. Öğrencinin itirazının devam etmesi durumunda,
ilgili birim tarafından sınav kağıdının incelenmesi için biri dersin öğretim elemanı olmak üzere
üç kişilik komisyon belirlenir. Komisyon incelemesini bir hafta içerisinde tamamlayıp ilgili
birime bildirir. Dersin öğretim elemanı ve/veya komisyon tarafından verilen rapor öğrenciye
tebliğ edilir. Not değişikliği gerektiren haller, ilgili birim yönetim kurulu tarafından karara bağ-
lanır.

Ders başarı durumu
MADDE 29 – (1) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı

notu, yarıyıl/yıl başında ilgili öğretim elemanı tarafından otomasyon üzerinden ağırlıkları ve
koşulları ilan edilen tüm sınavlar, ödev, proje, uygulama ve benzeri çalışmalarda öğrencinin
gösterdiği başarının değerlendirilmesiyle elde edilir. Yarıyıl/yıl sonu sınavının, ders başarı no-
tuna etkisi en az %30, en çok %70 olacak şekilde uygulanır ve başarı notuna ilişkin diğer hu-
suslar ilgili birim kurulunca belirlenebilir. Sadece yarıyıl/yıl sonu sınavı yapılan uygulamalı
derslerde ve tek ders sınavında, yarıyıl/yıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %100’dür.

(2) Üniversitede ders başarı durumu mutlak ve/veya bağıl sistem üzerinden değerlen-
dirilir.

(3) Notlar ve katsayılar aşağıda belirtildiği şekilde değerlendirilir:
a) Başarı notları ve katsayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

Başarı Notu Katsayı
AA 4,00
BA 3,50
BB 3,00
CB 2,50
CC 2,00
DC 1,50
DD 1,00
FF 0,0
BI Başarılı
BZ Başarısız

b) Not dökümünde kullanılan diğer notlar aşağıda belirtilmiştir:
1) DE; devam eden çalışma.
2) DZ; devamsız.
3) DÇ; dersten çekilme.
4) MU; muaf, AKTS dahil, ortalama hariç.
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(4) Bir dersin geçer başarı notu CC’dir. DD ve DC notları şartlı geçer olarak kabul edilir.
Not ortalamaları
MADDE 30 – (1) Öğrencilerin başarı durumu, her yarıyıl/yıl sonunda, Öğrenci Kayıt

İşleri Direktörlüğü tarafından yarıyıl/yıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir.
Öğrencinin bir dersten elde ettiği ağırlıklı not, o dersin AKTS’si ile başarı not katsayısının çar-
pımı sonucunda elde edilen sayıdır.

(2) Ders geçme sistemi uygulanan birimlerde, ağırlıklı not ortalaması (ANO); öğrenci-
nin bir yarıyılda aldığı tüm derslerin ağırlıklı notları toplamının, bu derslerin AKTS toplamına
bölünmesiyle elde edilen sayıdır.

(3) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO); öğrencinin öğrenime başladığı andan itiba-
ren tamamlamış olduğu yarıyıl da dâhil olmak üzere almış olduğu tüm derslerin ağırlıklı notları
toplamının, bu derslerin AKTS toplamına bölünmesiyle elde edilen sayıdır. Tekrar edilen veya
not yükseltmek için alınan derslerde, yaz öğretimi dâhil, önceki not ne olursa olsun, son alınan
not hesaplamaya katılır.

Kayıt dondurma
MADDE 31 – (1) Öğrenciler haklı ve geçerli mazeretlerini belgelendirmek koşuluyla

ilgili birim yönetim kurulunun kararıyla kayıtlarını dondurabilirler. Kayıt dondurma talepleri,
ani gelişen durumlarda, bu durumun gelişmesini takip eden beş iş günü içinde, diğer hallerde
eğitim-öğretim yarıyılının/yılının başlangıcından itibaren en geç dördüncü haftanın son iş gü-
nüne kadar öğrenci veya vekalet verdiği kişi tarafından ilgili dekanlığa/müdürlüğe yapılabilir. 

(2) Kayıt dondurma kararı her defasında bir yarıyıl veya bir yıl için toplamda azami iki
yıl için verilebilir. Askerlik, tutukluluk ve öğrencilikten çıkarılmayı gerektirmeyen mahkûmiyet
ya da uzun süreli hastalık gibi durumlarda ilgili birim yönetim kurulu kararıyla azami süre aşı-
labilir. Kaydı dondurulan öğrencinin öğrenim süresi işlemez. Kayıt dondurma süresince öğrenci
eğitim-öğretim faaliyetleri ile sınavlara katılamaz ve her türlü öğrencilik hakları dondurulur.

(3) Kayıt dondurulan süre tamamlanmadan önce mazereti ortadan kalkan ve öğrenime
devam etme başvurusu yapan öğrencinin talebi, ilgili birim yönetim kurulu tarafından karara
bağlanır. Talebin uygun görülmesi durumunda öğrenci kaldığı yerden öğrenimine devam eder.
Kayıt dondurma veya öğrenime devam etme kararı verilebilmesi için öğrencinin Senato tara-
fından belirlenen yükümlülükleri yerine getirmiş olması gerekir.

İlişik kesme
MADDE 32 – (1) Öğrenciler, kendi istekleri ile ilişik kesme talebinde bulunabilirler.

Bunun için Öğrenci Kayıt İşleri Direktörlüğüne şahsen veya vekalet verdikleri kişiler tarafından
başvurulması gerekir. Öğrencinin Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hü-
kümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması durumunda Üniversite
Yönetim Kurulu kararı ile Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Kayıt olunan programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, öğren-
cinin her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın azami öğrenim süresi hesa-
bında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(3) Azami öğrenim süresi sonunda öğrenimini tamamlayamayanlar için ilgili mevzuat
hükümleri uygulanır.

Mezuniyet ve diploma
MADDE 33 – (1) Kayıtlı oldukları programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları

ve stajları, bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayan ve genel not ortalama şartını
sağlayan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar. Bu durumdaki öğrencilerin hazırlık sınıfı
hariç, en az öğretim programındaki yarıyıl sayısının otuz ile çarpımı veya yıl sayısının altmış
ile çarpımı kadar AKTS almış olmaları gerekir. Mezun olan tüm öğrencilere verilecek diploma
eki, geçici mezuniyet belgesi, not durum belgesi ve diğer belgelerle ilgili esaslar Senato tara-
fından belirlenir.
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(2) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, hazırlık sınıfı hariç dört yarıyıllık ön li-
sans programlarını başarıyla tamamlayan öğrencilere ön lisans diploması, en az sekiz yarıyıllık
bir programı başarı ile tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir.

(3) Mezuniyet için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir. Bir öğ-
renci kayıtlı olduğu bölümün/programın müfredatta belirtilen tüm derslerini başardığı halde
ağırlıklı genel not ortalaması 2,00’ın altında ise, şartlı geçer not aldığı derslerinin en az birini
yükselterek ağırlıklı genel not ortalamasını 2,00 ve üzerine çıkarması gerekir.

(4) Kayıtlı olduğu programı başarı ile tamamlamış ve disiplin cezası almamış öğrenci-
lerden ağırlıklı genel not ortalaması 3,00-3,49 arasında olanlar onur öğrencisi, 3,50 ve üzeri
olanlar ise yüksek onur öğrencisi sayılır.

(5) Birimler tarafından verilecek ön lisans ve lisans diplomaları, her düzey için farklı,
ancak Üniversitenin bütün birimlerinde müşterek olmak üzere düzenlenir.

(6) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere geçici mezuniyet belgesi verilebilir.
(7) Diploma bir defa verilir. Yırtılan, herhangi bir nedenle tahrip olan veya zorunlu ne-

denlerle tümüyle yeniden düzenlenmesi gereken diplomaların/belgelerin ilgili mevzuat hü-
kümlerine göre yenisi verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin işlemleri
MADDE 34 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğ-

renci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Değişim programları
MADDE 35 – (1) Birinci ve ikinci yarıyılda öğrenim görenler hariç olmak üzere, öğ-

renciler, Üniversite ile yurt dışındaki veya yurt içindeki diğer yükseköğretim kurumları arasında
yapılmış anlaşma ve protokollere uygun olarak, ilgili birim yönetim kurulunun kararıyla diğer
yükseköğretim kurumlarında bir veya iki yarıyıl öğrenim görebilirler.

Tebligat ve adres bildirme
MADDE 36 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kaydı esnasında bildirdiği

adrese posta aracılığı ile iadeli taahhütlü olarak ve/veya Üniversite tarafından verilen elektronik
posta adreslerine ya da ilgili birim tarafından ilan edilmek suretiyle yapıldığında, tamamlanmış
sayılır.

(2) İkamet adresi değişen fakat bunu birimlere resmi olarak bildirmeyen veya yanlış
ya da eksik adres bildiren öğrencilerin, Üniversiteye kayıt esnasında bildirdikleri adreslerine
yapılan tebligat kendilerine yapılmış sayılır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 38 – (1) 20/8/2017 tarihli ve 30160 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

İstinye Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstinye Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İzmir Kavram Meslek Yüksekokulundan:
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Kavram Meslek Yüksekokulunun,  16/11/2018

tarihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yö-
netmeliğine uygun olarak, mal ve hizmet alım-satımları, yapım, taşınmaz alım-satım, kiralama,
kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerinin ihaleleri ile kamu kurum ve ku-
ruluşları ile uluslararası kuruluşların araştırma geliştirme projeleri için sağladıkları fonlar çer-
çevesinde yapılacak mal/hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esasları belirtmek amacıyla
hazırlanmıştır.

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

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

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

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

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

c) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal ve hizmet alım-satımları ile yapım,
kiralama, kiraya verme, trampa, sınırlı 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 Heyetin uygun gördüğü Meslek Yük-

sekokulu yöneticisi ile görevlileri,
f) İstekli: İhaleye teklif veren gerçek ya da tüzel kişiler ile ortak girişimleri,
g) Kiralama: Meslek Yüksekokulunun kira sözleşmesinin kiracı tarafını oluşturmasını,
ğ) Kiraya verme: Meslek Yüksekokulunun kira sözleşmesinin kiraya veren tarafını oluş-

turmasını,
h) Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,
ı) Meslek Yüksekokulu: İzmir Kavram Meslek Yüksekokulunu,
i) Mütevelli Heyeti: İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyetini,
j) Seyahat alımları: İzmir Kavram Meslek Yüksekokulunun münhasıran eğitim öğretim

faaliyetleriyle ilişkisi olmak üzere yurt içi/yurt dışı seyahat için ulaşım, konaklama, temsil/ağır-
lama ve benzeri işlemleri,
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k) Sınırlı ayni hak tesisi: 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda
mülkiyet dışında kalan ayni hakların tesisini,

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) Yapım: Her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, ta-

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

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

damlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun
şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla yü-
kümlüdür.

(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) Meslek Yüksekokulu, 4 üncü maddede belirtilen temel ilkeler doğ-

rultusunda, 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, Meslek Yüksekokulunun ilgili birimleri 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 Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) lisanslı gayrimenkul değerleme şir-
ketleri tarafından SPK mevzuatına uygun olarak ve hiçbir sınırlamaya bağlı olmaksızın hazır-
lanacak değerleme raporlarındaki değer tespitleri esas alınır. Tahmini bedel, bunun dayanak-
larının 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 fiyatları varsa bunlar kullanılır. Tahmini bedele ihale ve ön yeterlilik ilan-
larında yer verilmez. İsteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açık-
lanmaz.
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Komisyonlar
MADDE 7 – (1) İhale yetkilisi, Meslek Yüksekokulunun görevlilerinden birinin baş-

kanlığında, ihale konusu işin uzmanı olmak şartıyla en az iki kişinin daha katılmasıyla kurula-
cak komisyonları görevlendirir. İhale sürecindeki işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla ihale
komisyonunun; muayene ve kabul işlemleri için ise bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında
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
gerekiyorsa geçici ve kesin teminat miktarı, şartname ve eklerinin bedelinin ne olacağı göste-
rilir.

(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) Meslek Yüksekokulu ihaleye çıkmadan önce ilan yapmak zorundadır.

İlan ile ihale tarihi arasında, ihale usulüne ve işin niteliğine göre bütün isteklilerin tekliflerini
hazırlayabilmelerine imkân sağlayacak makul bir süre ihale yetkilisi tarafından belirlenir. Bu
süre 7 takvim gününden az olamaz. 

(2) İhaleler, aleniyeti sağlayacak şekilde Meslek Yüksekokulunun resmi internet site-
sinde ve Basın İlan Kurumu üzerinden ihalenin yapıldığı yerde yayımlanan yerel gazetelerde
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) İhale onayında gerekli görülmüş ise 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.
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(5) İhale/ön yeterlik dokümanı hazırlanmadan ilan yapılamaz.
(6) İlan yapıldıktan sonra ihale/ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılamaz.  İhale/ön

yeterlilik ilanında değişiklik yapılması zarureti hasıl olması durumunda, dokümanın esasını
değiştirmeyecek nitelikte olması durumunda zeyilname hazırlanarak ihale tarihinden asgari 10
takvim günü öncesine gelecek şekilde ilan edilir. Değişikliğin ihale/ön yeterlik dokümanının
esasını değiştirecek nitelikte olması durumunda, ilan iptal edilerek yeni ihale dokümanına göre
ilana çıkılır.

(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, Meslek Yüksekokulunda bedelsiz görülebilir. Ancak,
ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı temin etmeleri zorunludur.
Dokümanın bedeli basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde Meslek
Yüksekokulu tarafından tespit ve ilan edilir. Doküman bedeli sadece ilanda belirtilen 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 Meslek Yüksekokulunda iş verildiği halde, usulüne göre söz-

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

(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 Meslek Yüksekokulunun 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı
Türk Ticaret Kanunu uyarınca hâkim ortağı olduğu şirketler hariç, ortaklık ve yönetim ilişkisi
olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için
de geçerlidir.

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

nik şartnameler hazırlanır. İhale konusu işin teknik 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 Meslek Yüksekokulunun onayına sunmaları
istenebilir. Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yükleni-
cinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

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

İhale usulleri
MADDE 15 – (1) Meslek Yüksekokulu 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, Meslek Yüksekokulunun ilgili yıl bütçe harcaması
toplamının %10’undan fazla olamaz. Söz konusu limit, Mütevelli Heyetinin, Meslek Yük-
sekokulunun lehine sonuç üreteceğini gösterir gerekçeli kararı ile %15’e kadar arttırılabilir.

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

dirmesi sonucunda davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. İşin özelliğinin uzmanlık
ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı mal ve hiz-
met 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 takvim günü önce verilecek ön ye-
terlik ilanında 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 Meslek Yüksekokuluna sunulur.

Pazarlık usulü
MADDE 18 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:
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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) Meslek Yüksekokulunun tahmini bedeli bir önceki hesap dönemi toplam giderlerinin
her yıl TÜFE oranına göre güncellenecek beşyüzotuzsekizbinyüzyetmişdört TL’ye karşılık ge-
len tutardaki bedeli aşmayacak olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri.

ç) Kullanışlarının özelliği ve Meslek Yüksekokuluna sağlayacağı yarar sebebiyle başka
bir ihale usulüyle edinilmesi mümkün olmayan taşınır ve taşınmaz malların satın alınması, ki-
ralanması ve sınırlı ayni hak tesisi gibi işler.

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

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

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

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

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

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

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

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

ç) Meslek Yüksekokulunun tahmini bedeli bir önceki hesap dönemi toplam giderlerinin
TÜFE oranına göre güncellenecek ikiyüzaltmışdokuzbinseksenyedi TL’ye karşılık gelen tu-
tardaki bedeli aşmayacak olan mal ve hizmet alımları, tarifeli alımlar ile seyahat alımları.
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(2) Bu maddeye göre yapılacak alımlarda 7 nci maddede belirtilen komisyonları kurma
ve 5 inci maddede belirtilen yeterlik koşullarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yet-
kilisince gerektiğinde görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından avans verilmek ve 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 Meslek
Yüksekokulunun 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 ra-
kam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bu-
lunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişi-
lerce imzalanmış olması zorunludur.

(2) Teklifler ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı
alındılar karşılığında Meslek Yüksekokuluna 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 ulaştırıl-
ması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı
bir tutanakla tespit 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) Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyetinin kararıyla, belirli koşulları taşıyan istek-
lilerin sisteme kabul edildiği ve elektronik olarak teklif verebildiği elektronik satın alma sis-
temleri oluşturabilir 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 onay belgesinde belirtmek şartıyla geçici
teminat alınması zorunlu değildir.   

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

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

(2) İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatla-
rının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici
teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve
tahmini bedel tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca im-
zalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan bel-
geler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek
üzere oturum kapatılır.
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(3) Belgelerinin eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatının usulüne uygun
olmadığı, 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 belirlenen sürede is-
teklilerden, 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
Meslek Yüksekokulunun tespit ettiği tahmini bedele göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit
eder. Bu teklifleri reddetmeden önce belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli
olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. Bu şekilde yapılacak aşırı
düşük teklif sorgulaması üzerine yapılacak değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli gö-
rülmeyen 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 sonuçlandı-
rılır.

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

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

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

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

(8) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren üç işgünü geçmedikçe söz-
leşme imzalanamaz.
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(9) Sekizinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini izleyen günden itibaren üç işgünü içinde
ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on işgünü içinde kesin teminatı vermek
suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.

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

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

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

zalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. Bu zo-
runluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale
üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda, Meslek Yüksekokul
ihale yetkilisince 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 mad-
denin dokuzuncu fıkrasında belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekono-
mik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye anılan fıkrada belirtilen şekilde tebligat
yapılır. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması du-
rumunda bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

(2) Meslek Yüksekokul, birinci fıkrada yazılı süreler içinde ve 23 üncü maddeye göre
sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. Meslek Yük-
sekokulunun bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde istekli, sürenin bitmesini izleyen
günden itibaren en geç beş işgünü içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şar-
tıyla taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat ver-
mek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. Bu zarar sebep olanlara tazmin
ettirilir.

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

işlemleri, ihale yetkilisince kurulacak muayene ve kabul komisyonu tarafından yapılır.
Muayene ve kabul komisyonu ihale konusu mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihale
dokümanında belirtilen niteliklere uygun olup olmadığını inceler, uygun bulunduğuna karar
verilmesi halinde kabul ve ödeme işlemlerine geçilir. Uygun bulunmaması halinde kabul
yapılmaz, hizmet ve yapım işlerinde şartnameye uygun hale getirtilir. Yapım işinin eksik ve
kusurunun teknik olarak giderilememesi durumunda işin %5’inden az olması ve ana niteliğini
etkilememesi halinde nefaset kesintisi yapılarak kabul yapılabilir. Eksik ve kusurun, işin %5’inden
fazla olması ve işin ana karakterini etkilemesi durumunda kabul yapılmaz.

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) Meslek Yüksekokulunun 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 reddedilerek hiç yapılmamış sayılır.

(3) Teklifler, ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Meslek
Yüksekokuluna verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak
da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine ihale komisyonuna gönderilmek üzere Meslek
Yüksekokulunun adı, adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ya-
zılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Meslek Yüksekokuluna
ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış za-
manı 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 Meslek Yüksekokuluna ulaşmış olması şartıyla
20 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mek-
tupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönde-
rilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.
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(2) İlanda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini ve ge-
çici teminat verip vermediklerini inceleyerek kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katıla-
mayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler, istekliler önünde
bir tutanakla tespit edilir. Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır.
Diğer istekliler, önce şartnameyi imzaya ve daha sonra sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır.
Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından
imzalanır.

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

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

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

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

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

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

(4) Taşınmaz malların trampa işlemlerinde 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) Meslek Yüksekokulunun 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 Meslek Yüksekokulunun lehine olduğunu gösteren gerek-
çeleri kararda belirtilir.

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

alınır. İhale onay belgesinde 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 işgünü içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün is-
teklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya
uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal
edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır. 

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

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

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

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

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

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

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

(2) Meslek Yüksekokulu, birinci fıkrada yazılı süreler içinde, sözleşme yapılması hu-
susunda kendisine düşen görevleri yapmak ve taşınmaz malların satımında, ferağa ait işlemleri
tamamlamak, şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre satılan malları ihaleyi kazanan istekliye
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teslim etmekle yükümlüdür. Meslek Yüksekokulunun bu yükümlülüğü yerine getirmemesi ha-
linde, istekli, sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş işgünü içinde, on takvim
günü süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde
geçici teminat geri verilir ve istekli, teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri is-
temeye 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 Meslek Yük-
sekokulundan bir talepte bulunulamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İhalenin iptal edilmesi
MADDE 36 – (1) Meslek Yüksekokulu, gerekli gördüğü veya ihale/ön yeterlik dokü-

manında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulun-
mayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, gerekçesi belirtilmek suretiyle ihale
saatinden önce ihaleyi iptal edebilir.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

leler bir sözleşmeye bağlanır.  Meslek Yüksekokulu tarafından hazırlanan sözleşmeler, imza
yetkisine sahip yönetici ile yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması
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halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları veya temsilcileri tarafından imzalanır. İha-
le/ön yeterlik dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması
zorunlu değildir. İhale/ön yeterlik dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlene-
mez.

Sözleşmenin devri
MADDE 39 – (1) Sözleşme, Meslek Yüksekokulunun yazılı izni ile başkasına devre-

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

ilave olarak, 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 Meslek Yüksekokuluna itiraz edebilirler.

(2) Meslek Yüksekokulu, itiraz üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde ge-
rekçeli bir karar alır. Alınan karar, itirazda bulunana, diğer aday veya istekliler ile istekli ola-
bileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokü-
manına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.

(3) Meslek Yüksekokuluna itiraz edilmesi halinde, ihaleye ilişkin tüm iş ve işlemler
durur.  İtiraz üzerine alınan kararın son bildirim tarihi, süresi içerisinde bir karar alınmaması
halinde ise bu sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren sözleşme imzalanamaz. İtirazdan sonra,
ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi
gerektiği onaylanmadıkça Meslek Yüksekokulu sözleşme imzalayamaz. İhale işlemlerine de-
vam edilmesi konusunda gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi
günden önce itirazda bulunan istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dik-
kate alınarak bildirilir. Meslek Yüksekokulu tarafından usulüne uygun bildirim yapılmadan
sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve sözleşme hükümsüz sayılır.

Bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmayan işler
MADDE 42 – (1) Meslek Yüksekokulu;
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) Meslek Yüksekokulunun sermayesinin tamamı kendisine ait olan ticari işletmelerin-
den,

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. 

16 Ağustos 2020 – Sayı : 31215                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 63



(2) Meslek Yüksekokulunun iktisadi işletmelerince yapılan satışlar ile sağlık uygulama
ve araştırma merkezi gibi eğitim öğretim faaliyetleri sırasında üretilen hizmetlerin satışlarında
bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

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

geliştirme projeleri için sağladıkları fonlar kapsamında gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları
Meslek Yüksekokulunun faaliyet alanı içerisinde kalmak kaydıyla fonun tahsis amacı ve mik-
tarı 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 İhale

Yönetmeliği arasında çelişki olması halinde Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği
hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 45 – (1) 23/7/2012 tarihli ve 28362 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Satın Alma ve İhale Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-
mıştır. 

Yürürlük
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu

Mütevelli Heyeti yürütür.
Uşak Üniversitesinden:

UŞAK ÜNİVERSİTESİ HACIM SULTAN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN 

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/7/2014 tarihli ve 29070 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uşak Üni-
versitesi Hacım Sultan Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

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

—— • ——
Uşak Üniversitesinden:

UŞAK ÜNİVERSİTESİ HASAN HÜSÂMEDDİN UŞŞÂKÎ TASAVVUF 
ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA  
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/12/2013 tarihli ve 28853 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uşak
Üniversitesi Hasan Hüsâmeddin Uşşâkî Tasavvuf Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Mer-
kezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Gerede Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6341 

—— • —— 
Kemer 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6206 
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Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6266 

—— • —— 
Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6267 
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Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6292 

—— • —— 
Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6293 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
KİREÇ OCAĞI VE PANCAR YÜZDÜRME HİZMET ALIMI İŞİ  

İHALE EDİLECEKTİR 
Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Kireç Ocağı ve Pancar Yüzdürme Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alım 

Yönetmeliği hükümlerine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İhale kayıt numarası : 2020/417412 
1 - İdarenin 
a) adresi : Taşköprü Yolu 18. Km Bük köyü Mevkii 37070/ 

KASTAMONU 
b) telefon ve faks numarası : 0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33 
c) elektronik posta adresi : - 
2 - İhale konusu hizmetin 
a) niteliği, türü ve miktarı : - Kireçocağı Hizmeti: Yüklenici tarafından Kireç ocağı 

önüne getirilen kireç taşı ve kok kömürünün işletme 
talimatları doğrultusunda doldurma kovalarına doldurularak 
kireç ocaklarının dolu tutulması işidir. 

  - Pancar Yüzdürme Hizmeti: Pancarın silolardan işletme 
talimatlarına göre fabrikaya su ile sevkinin sağlanması. 
pancar siloları, pancar yüzdürme kanalı ve fabrika sahasında 
yapılacak temizlik, bakım vb. meydan işleridir. 

  Miktarı ve türü: Kampanya süresi olan ±%20 toleranslı 120 
Gün boyunca toplam 41 personel ile Kireç ocaklarının 
doldurulması hizmeti (tahmini 19400 ton), Pancar Yüzdürme ve 
Meydan işleri (tahmini 338000 ton)’nin yapılması işi. 

b) yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası 
c) işin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 120 (±%20 toleranslı) takvim 

günü. 
3 - İhalenin 
a) yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 
b) tarihi ve saati : 27.08.2020 Saat 10:00 
4 - İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 

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

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

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

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

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

 6249/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
İstanbul İli Çekmeköy Belediye Başkanlığından: 
1 - Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır. İhale, Merkez 
Mahallesi, Piri Reis Caddesi, No: 5 Çekmeköy/İstanbul adresindeki Çekmeköy Belediye Binası 3. 
Kattaki Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. 

Mahalle Pafta Ada Parsel 
Parsel 

Alanı (m²) 
İmar Durumu 

Muhammen 
Bedeli 

Geçici 
Teminat 

İhale Tarih 
ve Saati 

HAMİDİYE F22D24B3D 465 1 
7028.80 

m2 

E=40 Hmax=4 
Kat İrtifalı Özel 

Eğitim Alanı 

23.000.000,00 
TL. 

690.000,00 
TL. 

01.09.2020 
11:00 

2 - Şartname bedeli 1000,00 TL (Bin Türk Lirası) olup, Çekmeköy Belediyesi Emlak ve 
İstimlâk Müdürlüğünden satın alınabilir veya aynı yerde ücretsiz görülebilir. 

3 - İhaleye Katılabilme Şartları; İhaleye katılmak isteyen isteklilerin tekliflerini aşağıdaki 
belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde ibraz etmeleri gereklidir. 

A. Gerçek Kişilerden; 
İkametgâh Belgesi, Nüfus Cüzdan Sureti, Noter Tasdikli İmza Beyannamesi, Geçici 

Teminat Mektubu veya Makbuzu, Temsil durumunda; noter tasdikli vekâletname ve vekâlet 
edene ait noter tasdikli imza sirküleri, 

B. Tüzel Kişilerden; 
Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya 

Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare 
Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde 
alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Şirketlerden; Noter tasdikli imza 
sirküleri, Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya 
noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküleri, 
Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili 
sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, Derneklerden; 
dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti, Temsil durumunda; Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet 
edene ait imza beyannamesi, geçici teminat mektubu veya makbuzu, 

C. Ortak Girişimlerden; 
Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel 

kişilerin her biri için, işbu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeleri ibraz etmeleri 
zorunludur. 

Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları 
taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı, yabancı istekliler, gerçek veya tüzel kişi olması 
durumuna göre (A) veya (B) bentlerine göre ibraz edeceği belgeler, işbu belgeler yurtdışında 
düzenlenmiş ise her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya 
apostil şerhini havi olması gereklidir. 

4 - 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 6. maddesindeki kişiler veya 83. maddesinde 
belirtilen yasak fiil ve davranışta bulunan kişiler ihaleye katılamazlar. 

5 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgeleri ihale şartnamesinde 
belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ilanda 
belirtilen ihale tarih ve saatine kadar, Çekmeköy Belediye Başkanlığı, Merkez Binası 3. Katta 
bulunan Yazı İşleri Müdürlüğüne sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri 
gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate 
alınmayacaktır. 

6 - Müşteri kesin ihale kararının kendisine tebliğinden itibaren 15 (on beş) takvim günü 
içinde ihale bedeli ile taşınmazın devri ile ilgili her türlü vergi, resim, harçlar ve diğer giderleri 
ödeyecektir. 

7 - Bu ilan kapsamında yapılacak olan satış işlemlerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 
hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ihaleyi yapıp 
yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. 

 6276/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 06.08.2020 Karar No: 543 
 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Tekirdağ illeri sınırları dahilinde 
sahip olduğu AR/TPO/K/F20-a4 pafta no’lu petrol arama ruhsat sahasında açılan Kazakgöl-1 
kuyusuna ait lokasyon sahası için gerekli olan Tekirdağ ili, Kapaklı ilçesi, Pınarça mahallesi, 
Küçükekin mevkiinde kain 316 ada, 28 no’lu parselin 1.519,85 m²’lik (mülkiyet) kısmının 6491 
sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10 uncu maddesi gereğince kamulaştırılmasına karar verilmesi için 
24.06.2020 tarihli dilekçesi ile müracaatta bulunmuştur. 

Yapılan inceleme neticesinde; petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu 
yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın 
olunması mümkün olmayan ve üzerinde Çerkezköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el 
koyma kararı bulunan aşağıda ayrıntıları ve dosyasında mevcut 1/1.000 ölçekli haritada hudutları 
gösterilen Tekirdağ ili, Kapaklı ilçesi, Pınarça mahallesi, Küçükekin mevkiinde kain 316 ada, 28 
no’lu parselin 1.519,85 m²’lik (mülkiyet) kısmının, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10 uncu 
maddesinin ikinci fıkrası gereğince kamulaştırılmasına karar verilmiştir. 

Kamulaştırılmasına karar verilen arazilerin: 
İli             : Tekirdağ 
İlçesi        : Kapaklı 
Mahallesi : Pınarça 
 

Ada  No Parsel No Malikleri Kamulaştırılması istenen alan (m²) 

316 28 

Sevdiye BULUT- İslam Kızı 

1.519,85 

Mümine GÜLER-İslam Kızı 
Sevdiye TURGUT- İslam Kızı 
Ahmet YAVUZ-Mehmet Oğlu 
Sevim SELVİ-Ahmet Kızı 
Birsen YAVUZ-Ahmet Kızı 
Kemal YAVUZ-Ahmet Oğlu 

  6262/1/1-1 

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

İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 06.08.2020 Karar No: 544 
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü İstanbul ve Tekirdağ illeri sınırları dahilinde 

sahip olduğu AR/TPO/K/F20-d3,d4 pafta no’lu petrol arama ruhsat sahasında açılan Batı Çeltik-4 
ve 5 kuyularına ait lokasyon sahaları için gerekli olan İstanbul ili, Silivri ilçesi, Çanta mahallesi, 
Bağlararası mevkiinde kain 2047 no’lu parselin 2.575,00 m²’lik (mülkiyet) kısmının 6491 sayılı 
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Türk Petrol Kanunu’nun 10 uncu maddesi gereğince kamulaştırılmasına karar verilmesi için 
24.06.2020 tarihli dilekçesi ile müracaatta bulunmuştur. 

Yapılan inceleme neticesinde; petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu 

yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın 
olunması mümkün olmayan ve üzerinde Silivri 3. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma 
kararı bulunan aşağıda ayrıntıları ve dosyasında mevcut 1/1.000 ölçekli haritada hudutları 

gösterilen İstanbul ili, Silivri ilçesi, Çanta mahallesi, Bağlararası mevkiinde kain 2047 no’lu 
parselin 2.575,00 m²’lik (mülkiyet) kısmının, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10 uncu 
maddesinin ikinci fıkrası gereğince kamulaştırılmasına karar verilmiştir. 

Kamulaştırılmasına karar verilen arazinin: 
İli             : İstanbul 
İlçesi        : Silivri 

Mahallesi : Çanta 
 

Parsel No Maliki Kamulaştırılması istenen alan (m²) 

2047 İbrahim TAŞ- Osman Oğlu 2.575,00 

  6262/2/1-1 

—— • —— 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
DMLP Ham Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim A.Ş.’nin Diyarbakır il sınırları 

içerisinde sahip bulunduğu ARİ/DLP/K/M45-a1-1 pafta no’lu petrol işletme ruhsatının 
03.12.2019 tarihinde sona eren süresinin, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 18 inci 
maddesinin dördüncü fıkrası gereğince, sahanın mevcut rezerv durumu, yıllık üretim miktarları ile 

yatırım ve üretim programı dikkate alınarak, "Şirketin başvuru dosyasında sunmuş olduğu 
programa uygun olarak üretime devam etmesi" şartıyla, 5 (beş) yıl süreyle 03.12.2024 tarihine 
kadar uzatılmasına, geri kalan kanuni sürenin ise Şirketin sahada yapacağı üretim ve geliştirme 

faaliyetlerinin sonucuna göre talep edilmesi halinde kullandırılmasına karar verilmiştir. 
Türk Petrol Kanunu’nun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince ilan 

olunur.  6261/1-1 

—— • —— 
Ankara İli Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 
Pursaklar Belediye Meclisinin 05.12.2019 gün ve 285 sayılı kararı ile uygun görülen ve 

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.07.2020 gün ve 604 sayılı kararı ile onaylanan 
"Pursaklar Altınova ENH Direk Yerlerine Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 
Değişikliği", 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım 

Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya 
çıkartılmıştır. 

İlanen ilgililere duyurulur. 6254/1-1 
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Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak 
kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Tıp Fakültesi 
bünyesine çeşitli alanlarda; 6 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. 

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten 
bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı 
suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel 
yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri 
gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve 
bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren 
belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın 
ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri 
gerekmektedir. 

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent 
Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki 
gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden 
başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili 
birimlerden öğrenilecektir. 

Duyurulur. 
 

Fakülte / 
Yüksekokul / 

Enstitü 

Bölüm / Program /  
Anabilim Dalı 

Kadro 
Sayısı Kadro Unvanı  

Tıp Fakültesi 

Beyin ve Sinir 
Cerrahisi ABD 1 Doktor Öğretim 

Üyesi 
Beyin ve Sinir  

Cerrahisi 

Deri ve Zührevi  
Hastalıklar ABD 1 Doktor Öğretim 

Üyesi 
Deri ve Zührevi 

Hastalıklar 

Göz Hastalıkları ABD 1 Doktor Öğretim 
Üyesi Göz Hastalıkları 

Kadın Hastalıkları ve 
Doğum ABD 1 Doktor Öğretim 

Üyesi 
Kadın Hastalıkları  

ve Doğum 

Ortopedi ve Travmatoloji 
ABD 1 Doçent Ortopedi ve  

Travmatoloji 

Enfeksiyon Hastalıkları ve 
Klinik Mikrobiyoloji ABD 1 Doktor Öğretim 

Üyesi 
Mikrobiyoloji, Klinik 

Mikrobiyoloji 

 
Not: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Aydınlatma 

Metnine https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-mevzuat-
uyarinca-akademik-personel-adayi- aydinlatma-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir. 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı 
Açık Rıza Metnine https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/ 
kvk-mevzuat-uyarinca-akademik-personel-adayi- acik-riza-metni linkinden erişim sağlanabil-
mektedir. 6222/1-1 

https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-mevzuat-uyarinca-akademik-personel-adayi-acik-riza-metni
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz Dursun Odabaş Tıp Merkezi Hastanesinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu’nun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri 
kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden aşağıda yer alan tabloda belirtildiği  şekilde 
“Sürekli İşçi” alınacaktır. 

 

ÇALIŞTIRILACAĞI 
HİZMET TÜRÜ 

TALEP 
EDİLEN 
İŞGÜCÜ 
SAYISI 

EĞİTİM 
DURUMU 

ÖZEL ŞARTLAR 
GÖREV 

YAPILACAK İL/ 
İLÇE 

İSTİHDAM 
YÖNTEMİ 

Hasta Bakımı ve 
Temizliği 
Hizmetleri 

10 

Ortaöğretim 
(Hemşire 

Yardımcısı) 
mezunu olmak. 

1. Ortaöğretim kurumlarının sağlık hizmetleri alanının 
hemşire yardımcısı dalından mezun olmak. 
2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş 
olmak, 35 yaşından gün almamış olmak. 
3. Hasta ve yaşlı bakımı işini yapmaya engel olacak 
sağlık sorunu olmamak. 
4. Üniversite Hastanesinde iç ve dış mekanda 
vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak. 
5. Askerlikle ilişiği bulunmamak. 

6. İlanın yayımlandığı tarih itibarıyla, en az son bir 
yıldır. Van İl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak. 

VAN/TUŞBA 
Kura ve 
Sözlü 
Sınav 

Hasta Bakımı ve 
Temizliği 
Hizmetleri 

15 

Ortaöğretim 
(Sağlık Bakım 
Teknisyeni) 

mezunu olmak. 

1. Ortaöğretim kurumlarının sağlık hizmetleri alanının 
sağlık bakım teknisyeni dalından mezun olmak. 
2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş 
olmak, 35 yaşından gün almamış olmak. 
3. Hasta ve yaşlı bakımı işini yapmaya engel olacak 
sağlık sorunu olmamak. 
4. Üniversite Hastanesinde iç ve dış mekanda 
vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak. 

5. Askerlikle ilişiği bulunmamak. 

6. İlanın yayımlandığı tarih itibarıyla, en az son bir 
yıldır. Van İl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak. 

VAN/TUŞBA 
Kura ve 
Sözlü 
Sınav 

Hasta Bakımı ve 
Temizliği 
Hizmetleri 

5 
Ortaöğretim (Ebe 

Yardımcısı) 
mezunu olmak. 

1. Ortaöğretim kurumlarının sağlık hizmetleri alanının 
ebe yardımcısı dalından mezun olmak. 
2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş 
olmak, 35 yaşından gün almamış olmak. 
3. Hasta ve yaşlı bakımı işini yapmaya engel olacak 
sağlık sorunu olmamak. 
4. Üniversite Hastanesinde iç ve dış mekanda 
vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak. 
5. Askerlikle ilişiği bulunmamak. 

6. İlanın yayımlandığı tarih itibarıyla, en az son bir 
yıldır. Van İl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak. 

VAN/TUŞBA 
Kura ve 
Sözlü 
Sınav 
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Hasta Bakımı ve 

Temizliği 

Hizmetleri 

20 

Ortaöğretim 

(Engelli bakımı, 

hasta bakımı ve 

yaşlı bakımı 

dallarından 

birinden mezun) 

mezunu olmak. 

1. Ortaöğretim kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri 

alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı 

dallarından birinden mezun olmak. 

2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş 

olmak, 35 yaşından gün almamış olmak. 

3. Hasta ve yaşlı bakımı işini yapmaya engel olacak 

sağlık sorunu olmamak. 

4. Üniversite Hastanesinde iç ve dış mekanda 

vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak. 

5. Askerlikle ilişiği bulunmamak. 

6. İlanın yayımlandığı tarih itibarıyla, en az son bir 

yıldır. Van İl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak. 

VAN/TUŞBA 

Kura ve 

Sözlü 

Sınav 

 
TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE: 
A)  BAŞVURU ŞARTLARI İLE KURA VE SÖZLÜ SINAV  İŞLEMLERİ 
• Türk vatandaşı olmak. 
• Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak. 
• Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almıyor olmak. 
• Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak, 35 yaşından gün almamış 

olmak. 
• Askerlik ile ilişiği olmamak. 
• İlanın yayımlandığı tarih itibarıyla, en az son bir yıldır Van İl sınırları içerisinde ikamet 

ediyor olmak.( Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır.) 
• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün 

açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; 
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. 

• Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya 
meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 

• Başvuran adaylar işyerindeki çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılır. 
• Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak. 
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• Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru 
tarihi itibariyle ilgili dal ya da dallarından mezun olmak. 

• Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekânda çalışmasına engel 
durumunun olmaması. 

• Adaylar, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listede belirtilen meslek kollarına 
başvuru yapacaklardır. 

• Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik’in 17 inci maddesi gereğince yapılacak sınavda başarılı olmak. 

• Kura usulü ile işe alımlarda kura çekimi, mevzuatına uygun olarak noter huzurunda 
01/09/2020 Salı günü saat 14.00’da Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Amfisinde   
yapılacaktır. Kura tarihi, saati ve yeri ile ilgili herhangi bir değişiklik olması durumunda yeni kura 
bilgileri Üniversitemiz internet sitesinde duyurulacaktır. Kura sonucu belirlenen adaylar internet 
sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. COVİD-19 salgınının 
Ülkemizde yayılımına ilişkin tedbirler kapsamında kura çekimine katılımcı kabul edilmeyecek 
olup kura çekim işlemleri Üniversitemizin  www.yyu.edu.tr web sayfası duyurular bölümünden 
canlı olarak adaylarla youtube linki paylaşılacaktır. 

• Sözlü sınava alınacak asıl adayların listesi açık iş sayısının dört katı kura çekimi sonucu 
belirlenir. Kura ile ayrıca aynı sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste oluşturulur. 

• Kura Çekimi sonucunda belirlenen adaylar sözlü sınava alınacaktır. 
• Sözlü sınavın gün, saat ve yeri ile sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi 

Üniversitemizin internet sitesinde (http://www.yyu.edu.tr) duyurulur. Bu duyuru tebliğ 
mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz. 

• Belge Teslim İşlemleri : Kura çekimi sonucu belirlenen adayların hangi belgeleri teslim 
edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Üniversitemizin internet 
sitesinde ilan edilecek olup (www.yyu.edu.tr), adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

• Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava 
katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 

• Yapılan sınavlar sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar Üniversitemizin 
internet sitesinde (http://www.yyu.edu.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat 
yapılmayacaktır. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini belirtilen internet adresinden takip 
etmeleri önem arz etmektedir. 

• Adaylar tarafından sözlü sınav sonuçlarına ilişkin olarak, sonuçların açıklanmasından 
itibaren 2 (iki) iş günü içinde Sınav Kurulunca değerlendirilmek üzere Personel   Daire Başkanlığı 
nezdinde yazılı olarak itiraz yapılabilir. Yapılan itirazlar, itiraz süresinin bitim tarihini takip eden 
3 (üç) iş günü içinde Sınav Kurulunca karara bağlanır. Nihai karar itiraz sahibine bildirilir. T.C. 
Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faks e-posta vs. diğer yollarla  
yapılan  itirazlar  ile  süresi  geçtikten  sonra  yapılan  itirazlar  dikkate  alınmayacaktır.  
(Dilekçesini posta  yoluyla  teslim  edecekler  için  postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate 
alınmayacaktır.) 
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• Sözlü sınavda başarılı olup da işe başlamayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki 
kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır. 

• İşe alınacak işçilerin deneme süresi 2 ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş 
akdi fesh edilecektir. 

• Sınav sonucunda asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler ve 
teslim tarihi Van Yüzüncü Yıl   Üniversitesi internet sayfasında (www.yyu.edu.tr) duyurulacaktır. 
Adayların söz konusu belgeler ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına 
şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular kabul 
edilmeyecektir. Sözlü Sınav sonucuna göre belirlenen asıl adaylardan görevine başlamayanların, 
deneme süresi içerisinde iş akdi fesih edilenlerin, belirtilen süre içerisinde belge teslim 
etmeyenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine sözlü sınav sonucu yedek 
olarak belirlenen listenin ilk sırasındaki adaydan başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır. 
Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-alım sürecinin her 
aşamasında idarece sonlandırılabilecektir. 

B) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ 

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 17/08/2020 – 21/08/2020 tarihleri arasında Türkiye İş 
Kurumu (İŞKUR) internet adresinden veya Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. 

C)  ATANMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN BELGE TESLİM İŞLEMLERİ 

• Sözlü sınav sonucunda başarılı olup  göreve başlatılacak adaylar Üniversitemiz internet 
adresinde (http://www.yyu.edu.tr/) istenilen belgeleri belirtilecek tarihe kadar Personel Daire 
Başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir. 

• Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu 
durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben 30 (Otuz) gün 
içinde göreve başlamaları sağlanacaktır. 

D)  GÖREV TANIMLARI 

1. Hasta ya da yaşlının ihtiyaçlarını karşılamak, hastanın gereksinimlerini bilmek, bakım 
yaptığı yaşlının alışkanlığını not etmek. 

2. Hasta ya da yaşlının günlük kişisel bakımının   (tuvalet, banyo, vücut temizliği vs)   
yapılmasına   yardımcı olmak. Hastaya pozisyon vermek, hastanın oda düzenini sağlamak ve oda 
temizliğini yapmak. 

3. Hastaya kullanılan tüm cihaz ve malzemeler arasından sağlık çalışanlarının uygun 
gördüklerini ve sedye, tekerlekli sandalye, acil müdahale   arabası gibi hareketli malzemelerin 
günlük olarak temizliğini yapmak. 

4. Sağlık çalışanının uygun gördüğü hastanın birimler arası transferini sağlamak. 

5. Görevlendirildiği birimlerin, kliniklerin ve ünitelerinin her türlü temizlik işlemlerini 
gerçekleştirmek. 

6. Bir üst amirinin ve Hastane Yöneticisinin verdiği diğer yasal görevleri yerine getirmek. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Çağ Üniversitesi İhale Yönetmeliği
–– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Uygulama

ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Fenerbahçe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
–– İstinye Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
–– İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu İhale Yönetmeliği
–– Uşak Üniversitesi Hacım Sultan Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Uşak Üniversitesi Hasan Hüsâmeddin Uşşâkî Tasavvuf Araştırmaları Uygulama

ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair
Yönetmelik

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.


