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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Ankara Üniversitesinden:
ANKARA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ (ANKUZEM) 

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/3/2002 tarihli ve 24706 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara
Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (ANKUZEM) Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Bursa Uludağ Üniversitesinden:

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Uludağ Üniversitesine bağlı fakülte,

konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarda
uygulanacak esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bursa Uludağ Üniversitesine bağlı fakülte, konser-

vatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen önlisans ve lisans düzeyindeki
eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Birim: Bursa Uludağ Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve

meslek yüksekokullarını,
c) Bölüm: Fakülte ve yüksekokulların amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün

oluşturan ve lisans düzeyini de içeren en az bir eğitim-öğretim, bilim ve sanat dallarında araş-
tırma ve uygulama yapan birimlerini,

ç) Bölüm kurulu: Bursa Uludağ Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuvar, yüksekokul
ve meslek yüksekokullarında kurulu bölüm kurullarını,

d) Dekan: Bursa Uludağ Üniversitesine bağlı fakültelerin dekanlarını,
e) Eğitim-öğretim faaliyeti: Kuramsal dersler, uygulamalı dersler, laboratuvar çalışması,

işyeri eğitimi, bitirme ödevi/projesi, ödev çalışması, staj, seminer, pratik çalışma, atölye, klinik
uygulamaları ve benzeri eğitim ve öğretim etkinliklerini,

f) Fakülte: Bursa Uludağ Üniversitesine bağlı fakülteleri,
g) GANO: Genel akademik not ortalamasını,
ğ) İlgili kurul: Bursa Uludağ Üniversitesine bağlı fakültelerde fakülte kurulu ile yönetim

kurulunu; Devlet Konservatuvarında konservatuvar kurulu ile yönetim kurulunu; yüksekokul
ve meslek yüksekokullarında yüksekokul kurulu ile yönetim kurulunu,

h) Meslek yüksekokulu: Bursa Uludağ Üniversitesine bağlı önlisans düzeyinde eğitim-
öğretim yapılan meslek yüksekokullarını,

ı) Müdür: Bursa Uludağ Üniversitesine bağlı yüksekokul, devlet konservatuvarı ve mes-
lek yüksekokulu müdürlerini,

i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
j) Program: Önlisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapılan diploma programla-

rını,
k) Rektör: Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörünü,
l) Senato: Bursa Uludağ Üniversitesi Senatosunu,
m) Üniversite: Bursa Uludağ Üniversitesini,
n) YANO: Yarıyıl akademik not ortalamasını,
o) Yönetim Kurulu: Bursa Uludağ Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ö) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,
p) Yükseköğretim kurumu: Bursa Uludağ Üniversitesi dışındaki diğer üniversiteleri,
r) Yüksekokul: Bursa Uludağ Üniversitesine bağlı lisans düzeyinde eğitim öğretim ya-

pılan yüksekokullar ile Yabancı Diller Yüksekokulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt, Kabul, Kayıt Yenileme ve Katkı Payı ile İlgili Esaslar

Öğrenci kontenjanları
MADDE 5 – (1) Önlisans ve lisans öğretimine alınacak öğrenci sayıları ve giriş koşul-

ları, ilgili kurulun önerisi ve Senatonun kararı doğrultusunda YÖK tarafından belirlenir.
Üniversiteye ilk kayıt
MADDE 6 – (1) İlk defa kayıt yaptıracak öğrencilerin kayıt işlemlerinin tarihleri, ge-

rekli koşullar ve istenen belgeler Senato tarafından belirlenerek ilân edilir. Kayıt işlemleri için
istenen belgelerin aslı veya yetkili makamlar tarafından onaylı örneği kabul edilebilir. Adli
sicil belgesi ve askerlikle ilişiğinin bulunup bulunmadığına dair öğrenci adayının yazılı beyanı
esas alınır ve kaydı yapılır. Kayıt işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştiren öğrencilerden
gerekli olan haller dışında bu belgeler istenmez.

Sayfa : 2                                 RESMÎ GAZETE                                 20 Eylül 2020 – Sayı : 31250



(2) Süresi içinde ilgili programa kaydını yaptırmayanlar, kayıt ve Üniversite öğrencisi
olma haklarını kaybederler. Ancak ilan edilen kayıt süresi içerisinde şahsi nedenlerle kaydını
yaptıramayacak olan adayların kayıtları, mazeretlerini belgelemeleri durumunda, kanuni tem-
silcileri veya noter veyahut yurt dışı temsilciliklerden yetkili kıldıkları temsilciler aracılığıyla
ilgili makamların belirlediği süreler içinde yapılabilir.

(3) Kayıt olan aday, Üniversite öğrencisi olur ve öğrencilik haklarından yararlanır.
Yatay geçiş işlemleri
MADDE 7 – (1) Yatay geçiş kontenjanları, başvuru ve kabul şartları, takvim, intibak

ve muafiyet işlemleri hakkında 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,
Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönet-
melik ile Senato tarafından çıkarılan yönerge hükümleri uygulanır.

(2) Üniversiteden yatay geçiş yolu ile ayrılan öğrencilerin dosyaları, yazılı olarak talep
etmesi halinde geçiş yapılan yükseköğretim kurumuna gönderilir. Gönderilen belgelerin tümü-
nün birer fotokopisi öğrencinin dosyasında saklanır.

Dikey geçiş işlemleri
MADDE 8 – (1) Meslek yüksekokulu mezunlarının Üniversitenin ilgili programlarına

dikey geçişlerine ilişkin kontenjan, başvuru ve kabul şartları, takvim, intibak ve muafiyet iş-
lemleri hakkında, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yük-
sekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları
Hakkında Yönetmelik ile Senato tarafından çıkarılan yönerge hükümleri uygulanır.

Yükseköğretim kurumları arasında öğrenci değişimi ve özel öğrenci
MADDE 9 – (1) Öğrenci değişimi ve özel öğrencilik, Yükseköğretim Kurumlarında

Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar
Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, 18/2/2009 tarihli ve 27145
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim
Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik ile 23/8/2011 tarihli ve 28034 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik ile Senato tarafından çı-
kartılan yönerge hükümleri uygulanır.

(2) Öğrenciler, birinci fıkrada belirtilen yönetmelikler ve yönerge hükümleri kapsamın-
da yükseköğretim kurumlarında değişim öğrencisi olarak öğrenim görebilirler. Ders kaydı iş-
lemleri ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Kayıt yenileme, katkı payı/öğrenim ücreti
MADDE 10 – (1) Öğrenci, kayıt yenileme işlemleri ve ilgili duyuruların takibinden,

katkı payı/öğrenim ücretinin ödenmesinden, kayıt yenileme ile ders seçim işlemlerinin yapıl-
masından şahsen sorumludur.

(2) Öğrenciler, Senato tarafından kabul edilen akademik takvimde belirtilen süreler içe-
risinde mevzuata göre zorunlu olan hallerde katkı payı/öğrenim ücretini yatırdıktan sonra ders
seçim işlemlerini gerçekleştirebilirler.

(3) Kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıl/yıldaki derslere devam edemez, sınavlara
giremez ve diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz. Öğrencinin kayıt yenilemediği
yarıyıl/yıl, 2547 sayılı Kanunda belirlenen azami öğrenim süresinden sayılır.

(4) Öğrencilerden her bir yarıyıl için birinci örgün öğretimde öğrenci katkı payı, ikinci
örgün öğretim ve uzaktan öğretimde ise öğrenim ücreti alınır. Kendi imkânları ile öğrenim gör-
mek üzere yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabul kontenjanları ile kayıt olan öğ-
rencilerden, birinci veya ikinci öğretim ayrımı yapılmaksızın, her bir yarıyıl/yıl için katkı
payı/öğrenim ücreti alınır.
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(5) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yeni-
lenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak ilgili kurulun teklifi, Senatonun
kararı ve YÖK’ün onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile
kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

Öğrenci kimlik kartı
MADDE 11 – (1) Üniversiteye ilk kaydını yaptıran öğrenciye Üniversite öğrencisi ol-

duğunu belirten kimlik kartı verilir. Öğrenci kimlik kartı, azami öğrenim süreleri içerisinde ge-
çerlidir.

(2) Kimlik kartının kaybedilmesi halinde, yazılı başvuru üzerine yeni bir kimlik kartı
verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

Eğitim-öğretimin niteliği, kapsamı ve türleri
MADDE 12 – (1) Üniversitede öğretim dili Türkçedir. Ancak ilgili kurulların önerisi,

Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile programlarda tamamen veya kısmen yabancı dille
eğitim-öğretim yapılabilir.

(2) Üniversitede eğitim-öğretim; birinci örgün öğretim ve ikinci örgün öğretim, uzaktan
eğitim, yaygın eğitim ile yaz öğretimi türlerinden ibarettir.

(3) Eğitim-öğretimin kapsamı; ilgili akademik birimin özelliğine göre kuramsal dersler,
uygulamalı dersler, laboratuvar çalışması, işyeri eğitimi, bitirme ödevi/projesi, ödev çalışması,
staj, seminer, pratik çalışma, atölye, klinik uygulamalar ve benzeri eğitim-öğretim etkinlikle-
rinden oluşur.

(4) Eğitim-öğretim programlarının özelliği gereği kredili sistemin uygulanma şekli ile
ders planlarında işyeri eğitimi, staj, bitirme çalışması ve benzeri etkinliklerin yer aldığı birim-
lerde bu etkinliklerin yapılış şekli bu konuda Senato tarafından çıkarılan yönergede düzenle-
nir.

Eğitim-öğretim dönemleri ve akademik takvim
MADDE 13 – (1) Eğitim-öğretim aşağıdaki esaslara göre yarıyıl veya yıl esasına göre

düzenlenir:
a) Eğitim-öğretim dönemleri, yarıyıl/yıl uygulayan birimlerde güz ve bahar yarıyılla-

rından oluşur.
b) Bir yarıyıl yetmiş iş gününden, bir yıl yüz kırk iş gününden az olamaz.
c) Resmî tatil günleri ile yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır.
(2) Üniversitenin bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvimi, birimlerin

önerileri göz önüne alınarak her yıl eğitim-öğretim başlamadan önce Senato tarafından belir-
lenir ve ilân edilir.

(3) Gerekli görülen hallerde, ilgili kurul kararı ile cumartesi ve/veya pazar günleri ders
ve/veya sınav yapılabilir.

(4) Senato, yaz öğretimi yapılmasına karar verebilir. Yaz öğretimi, 1/9/2020 tarihli ve
31231 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bursa Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Yaz
Öğretimi Yönetmeliğine göre yürütülür.

Yabancı dil hazırlık sınıfı
MADDE 14 – (1) Yabancı dil öğretimi, 23/8/2020 tarihli ve 31222 sayılı Resmî Gaze-

te’de yayımlanan Bursa Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-
Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yürütülür.

(2) Yabancı dille öğretim yapılan ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan prog-
ramlarda öğrencilerin önlisans/lisans programına başlayabilmeleri için Bursa Uludağ Üniver-
sitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde be-
lirtilen şartları yerine getirmeleri gerekir.
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(3) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfla-
rından başarısızlık nedeniyle kaydı silinen öğrenciler, ÖSYM tarafından aynı adı taşıyan ve
öğretim dili Türkçe olan programlara YÖK’ün belirlediği esaslara göre yerleştirilebilirler.

Öğrenim süresi, ek sınav ve sınırsız sınav hakkı
MADDE 15 – (1) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca; bir yıl süreli yabancı

dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın; öğrenim süresi iki yıl olan
önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami
yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı
yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.

(2) Azami öğrenim süreleri sonunda, kayıtlı oldukları programdan mezun olabilmeleri
için, hiç almadıkları ve/veya devam koşulunu yerine getirmedikleri için sınav hakkı elde ede-
medikleri ders sayısı altı veya daha fazla olan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Azami öğrenim süreleri sonunda, kayıtlı oldukları bölüm/programdan mezun ola-
bilmeleri için son sınıf öğrencilerine, daha önce alıp başarısız oldukları (FF), (FD), (K) notu
aldıkları tüm dersler için, ders sayısına bakılmaksızın iki ek sınav hakkı verilir.

(4) Ek sınavlar sonunda mezuniyet için kalan ders sayısını, hiç almadıkları ve devam
koşulunu yerine getirmedikleri dersler de dâhil olmak üzere, beş derse indiremeyen öğrencilerin
Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Ek sınavlar sonunda mezuniyet için kalan ders sayısını, hiç almadıkları ve devam
koşulunu yerine getirmedikleri dersler de dâhil olmak üzere, iki ilâ beş dersi kalan öğrencilere
üç yarıyıl, ek sınavları almadan iki ilâ beş dersi kalan öğrencilere ise dört yarıyıl; yıl veya sınıf
geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı ek süre tanınır. Verilen ek sü-
reler sonunda mezuniyet için birden fazla dersi kalan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.
Ek süre verilen öğrenciler, katkı payı/öğrenim ücreti yükümlülüklerini yerine getirerek kayıt-
larını yenilemek zorundadırlar.

(6) Ek sınavlar sonunda, mezuniyet için bir dersten başarısız olan öğrencilere, öğrencilik
hakkından yararlanmaksızın, başarısız oldukları dersin sınavlarına sınırsız girme hakkı tanınır.

(7) Program müfredatında yer alan bütün derslerden geçer not aldıkları halde mezuniyet
için gereken 2.00 GANO’yu sağlayamadıkları için ilişikleri kesilme durumuna gelen son ya-
rıyıl/yıl; yıl veya sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan birimlerde son sınıf öğrencilerine
not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Öğren-
ciler sınavlarına katılmak istedikleri dersleri yarıyıl/yıl başında dilekçe ile kayıtlı oldukları bi-
rime bildirmek zorundadırlar.

(8) Sınırsız sınav hakkı kullanan öğrencilerden, uygulamalı, uygulaması olan ve daha
önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

(9) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç
girmeyen öğrenciler, sınırsız sınav haklarından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamazlar.
Bu durumda olan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(10) Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci
katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışın-
daki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(11) Bu maddeye göre yapılacak sınavlara ilişkin esaslar Senato tarafından çıkarılan
yönerge ile düzenlenir.

Önceden kazanılmış yeterliklerin tanınması, muafiyet ve intibak işlemleri
MADDE 16 – (1) Öğrencilerin önceden kazanılmış yeterliklerinin tanınması, muafiyet

ve intibak işlemlerine ilişkin esaslar Senato tarafından çıkarılan yönerge ile düzenlenir.
Danışmanlık
MADDE 17 – (1) Bölüm kurulları her öğrenci için bir danışman öğretim elemanı be-

lirler. Danışman, öğrencinin kariyer planlaması doğrultusunda ders almasında, bırakmasında,
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değiştirmesinde ve ayrıca sağlık, kültür ve spor ile ilgili konularda istemesi halinde öğrenciye
yardımcı olur.

Devam zorunluluğu
MADDE 18 – (1) Öğrencilerin; kuramsal derslere en az %70, uygulama, laboratuvar,

işyeri eğitimi ve benzeri çalışmalara en az %80 oranında devamı zorunludur. Bu şartın yerine
getirilmemesi durumunda öğrenci, o ders veya öğretim faaliyeti için devamsız kabul edilir. De-
vamsız öğrenci, sınavlara alınmaz ve not çizelgesinde bu durum D (Devamsız) ile belirtilir.
Öğrencinin derslere devamı, öğretim elemanının belirleyeceği yöntemle izlenir.

(2) Öğrencilerin, yaz öğretiminde aldıkları ancak başarısız oldukları dersleri güz ya da
bahar yarıyıllarında yeniden almaları halinde birinci fıkrada düzenlenen devam şartını sağla-
maları gerekir.

(3) Aşağıda sayılanlar hariç olmak üzere, bir kez devam şartı sağlanmış olan salt teorik
dersler ile derse bağlı uygulama ve laboratuvar derslerinin tekrar alınması durumunda devam
zorunluluğu aranmaz:

a) Tıp Fakültesi,
b) Veteriner Fakültesi,
c) Sağlık Bilimleri Fakültesi,
ç) Diş Hekimliği Fakültesi,
d) Eğitim Fakültesi,
e) Güzel Sanatlar Fakültesi,
f) Devlet Konservatuvarı,
g) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu,
ğ) Meslek Yüksekokulları bünyesindeki sağlık programları.
(4) Senato üçüncü fıkranın uygulanmasına ilişkin konuları ilgili birimlerden gelen tek-

lifler doğrultusunda yönerge ile belirleyebilir.
(5) Üçüncü fıkra hükmü saklı kalmak kaydıyla, öğrencinin kayıt yenileme sırasında,

tamamen ya da kısmen aynı saatlere programlanmış olan ders ve/veya uygulama ve benzeri
çalışmalara kaydolması, birinci fıkrada düzenlenen devam yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

(6) Türkiye’yi, Üniversiteyi veya kayıtlı olduğu birimi temsil etmek için ilgili kurul ka-
rarı ile görevlendirilen öğrencilerin görevli oldukları süreler devamsızlık süresinin hesabında
dikkate alınmaz.

İzinli ayrılma
MADDE 19 – (1) Hastalık, doğal afetler, tutukluluk, mahkûmiyet, askerlik tecilinin

kaldırılması ya da ilgili kurulun uygun gördüğü diğer haklı nedenlerin varlığı halinde öğrenci-
lere yarıyıl/yıl içinde izin verilebilir. Öğrencinin belirtilen hallerin ortaya çıkmasından itibaren
en geç 10 iş günü içinde durumunu kanıtlayan belgelerle kayıtlı olduğu birime başvurması ge-
rekir. Talebin uygun olup olmadığı ile iznin başlangıç tarihi ve süresi hakkında ilgili kurulda
karar verilir. Bu fıkra kapsamında izin verilmesini gerektiren hallerin izin süresinin bitiminde
devam etmesi durumunda, izin süresinin uzatılması için aynı usulle yeniden yazılı olarak baş-
vuruda bulunulabilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen haller dışında izinli ayrılmak isteyen öğrencilere ilgili kurul
kararı ile izin verilebilir. Öğrenim süresi 8 yarıyıla kadar olan programlara kayıtlı öğrencilere
öğrenimleri süresince toplam 2 yarıyıl; öğrenim süresi 8 yarıyılı aşan programlara kayıtlı öğ-
rencilere ise öğrenimleri süresince toplam 3 yarıyıl izin verilebilir. Bu fıkraya göre izinli sa-
yılmak isteyen öğrencinin ilan edilen akademik takvimde belirtilen ders başlangıç tarihinden
en az 10 iş günü öncesinde kayıtlı olduğu birime yazılı olarak başvurması zorunludur.

(3) Birinci ve ikinci fıkralara göre izinli sayılan öğrencilerin izinli sayıldıkları süreler
öğrenim süresinden sayılmaz. İzinli sayılan öğrenciler bu süreler içinde teorik ya da uygulamalı
derslerin sınavlarına giremezler ve diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
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(4) Birinci ve ikinci fıkralara göre izinli sayılan öğrenciler izinli sayılma kararının kal-
dırılarak yeniden öğrenime devam etmek istemeleri halinde, kayıtlı oldukları birime başvura-
bilirler. Talebin uygun olup olmadığı ile öğrencinin hangi yıl/yarıyıldan itibaren öğrenimine
devam edebileceği hakkında ilgili kurul karar verir.

Disiplin
MADDE 20 – (1) Öğrenci disiplin işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine
göre yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dersler, Sınavlar ve Değerlendirme

Zorunlu dersler, seçmeli dersler, ön şartlı dersler ve ön şart dersleri
MADDE 21 – (1) Dersler, zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki türdür. Bölümler veya

programlar tarafından zorunlu ve seçmeli dersler belirlenir. Bunlardan;
a) Zorunlu dersler; öğrencinin almakla yükümlü olduğu,
b) Seçmeli dersler; öğrencinin istekleri de göz önüne alınarak belirlenen,
derslerdir. Bu dersler, meslekle ilgili formasyonu tamamlayan derslerden olabileceği

gibi, genel kültür ya da değişik ilgi alanlarından dersler de olabilir. Ders planlarında seçmeli
derslerin, mezuniyet için alınması gereken toplam AKTS’nin veya yerel kredinin en az %25’ini
oluşturacak biçimde düzenlenmesi esastır. Seçmeli dersler aynı düzeydeki bir başka bölümün
veya programın dersi de olabilir.

(2) Bazı dersler nitelikleri açısından; aşağıdaki şekilde ön koşul dersleri ve ön koşullu
dersler olarak sınıflandırılır:

a) Ön koşul dersi; öğrencinin ön koşullu derse kaydını yaptırması için, başarmak zo-
runda olduğu derstir.

b) Ön koşullu ders; öğrencinin kayıt yaptıracağı ders; bir veya daha fazla ön koşula
bağlı ise bu ders ön koşullu derstir.

c) Ön koşullu dersler, her bir ön koşul önerisi için ilgili bölüm kurullarının gerekçeli
önerileri ile ilgili kurul tarafından belirlenir ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(3) Bir ön koşullu ders bir ya da birden çok ön koşul dersine bağlanabilir. Bu durumda,
ön koşullu dersin bağlandığı her bir ön koşul dersi için, ilgili birim her bir bağlantı şeklini ayrı
ayrı belirleyerek ders planında belirtir.

Ortak zorunlu dersler
MADDE 22 – (1) Ortak zorunlu dersler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci

fıkrasının (ı) bendinde yer alan; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili ve yabancı dil ders-
leri, kredili ders olarak en az ikişer yarıyıl olmak üzere 2 kredi-saat/hafta olacak şekilde tercihen
ilk dört yarıyıl için planlanan derslerdir.

(2) Bursa Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği hükümlerince yabancı dil dersi muafiyet sınavında başarılı olanların notları ya-
bancı dil ders notu olarak otomasyon sistemine girilir. Bu sınavda başarılı olamayanlar birinci
sınıfta yabancı dil dersini almak zorundadır.

Derslerin kredi değerleri
MADDE 23 – (1) Her dersin AKTS kredisi ders planında belirtilir.
(2) AKTS kredisi, bir akademik yılı herhangi bir yükseköğretim kurumunda tam za-

manlı olarak tamamlamak için gereken toplam çalışma zamanına göre ilgili dersin ne kadar
çalışma gerektirdiğini belirten değerdir.

Ders planları
MADDE 24 – (1) Ders planı bir önlisans veya lisans programına kayıtlı öğrencinin öğ-

renim hayatı boyunca alması gereken derslerin listesidir. Ders planındaki dersler; kuramsal
dersler, uygulamalar, laboratuvarlar, atölye çalışmaları, tez, proje, staj, işyeri eğitim ve benzeri
çalışmaları kapsar.
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(2) Ders planlarında; her yarıyılda/yılda okutulacak dersler ile bu derslerin; zorunlu
veya seçmeli oldukları, kuramsal ders saati, uygulamalı ders saati, AKTS kredisi ve eğer var
ise ön koşul/ön koşullu oldukları derslerin bilgileri yer alır. Ders planında yer alan derslerin
AKTS kredilerinin toplamı her yarıyıl için en az 30, yıl için en az 60 olmak zorundadır.

(3) Ders planları ilgili bölüm kurullarının önerileri dikkate alınarak, ilgili kurul tara-
fından Nisan ayına kadar belirlenir ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

Ders açma ve derslerin şubelere ayrılması
MADDE 25 – (1) Zorunlu derslerin açılması için asgari öğrenci sayısı şartı aranmaz.
(2) Derslerin şubelere ayrılması, seçmeli derslerin en az kaç öğrenci ile açılacağı ve

hangi derslerin uzaktan öğretim yöntemiyle yürütüleceği her eğitim-öğretim yılının başında
Senato tarafından belirlenir.

Ders tanıtımı ve koordinatör atanması
MADDE 26 – (1) Bölüm ortak derslerine ilgili kurul tarafından; bölümün gruplara ay-

rılarak yürütülen derslerine ise bölüm kurulları tarafından koordinatör atanır. Koordinatör ders
öğretim planını ilgili öğretim elemanlarının görüşlerini alarak hazırlar.

(2) Hazırlanan ders öğretim planı kayıt yenileme süresinin bitiminden itibaren 1 ay
içinde bilgi paketine konulur.

Ders yükü ve ders alma
MADDE 27 – (1) Ders yükü, öğrencinin her yarıyıl/yılda alacağı ders yükü, ait olduğu

bölümün veya programın ders planında belirtilen AKTS kredi yüküdür.
(2) Öğrenci ders alma işlemlerini, otomasyon sisteminde gerçekleştirir.
(3) Önceki yarıyıllardaki/yıllardaki zorunlu dersleri tekrarlama veya ilk defa alma du-

rumunda olan öğrenci; öncelikle bu derslere kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrenciler kayıtlı ol-
dukları birimin ilgili kurulu tarafından denkliği kabul edilmek şartıyla Üniversitenin diğer prog-
ramlarından ders alabilirler. Ancak lisans öğrencileri önlisans programlarından, önlisans öğ-
rencileri ise lisans programlarından ders alamaz.

(4) GANO’su 1.80’in altında olan öğrenci yeni ders alamaz. Bu durumda olan öğren-
ciler not yükseltme amacıyla, öncelikle başarısız olduğu derslerden başlamak ve dönemsel
AKTS yükünü aşmamak kaydıyla geçmiş yıllardaki derslerine tekrar kaydolabilirler.

(5) Öğrencilerden;
a) GANO’su 1.80-1.99 arası olanlara, 30 AKTS,
b) GANO’su 2.00-2.99 arası olanlara, 40 AKTS,
c) GANO’su 3.00 ve üzerinde olanlara, 50 AKTS,
kredi yükü kadar ders almasına izin verilir. Yıllık derslerin olduğu programlara kayıtlı

öğrencilerin, bu derslere kaydolmasında yukarıda belirtilen AKTS sınırları, bunların iki katı
olarak uygulanır.

(6) Ders muafiyeti uygun görülen öğrenciye, muaf olduğu AKTS kredi yükü kadar, bir
üst yarıyıldan/yıldan ders almasına izin verilebilir.

(7) Üst yarıyıl/yıldan ders alma üçüncü yarıyıldan/ikinci yıldan itibaren başlar.
(8) Alabileceği en fazla ders yükü kadar derse yazılan ve bölüm veya programdan me-

zun olabilmesi için ders yükünü aşacak durumda sadece bir dersi kalan öğrenciler bu tek derse
de yazılmak koşuluyla ders yükünü bir ders arttırabilirler. Yıllık eğitim yapılan programlarda
birinci cümleye göre ders yükünün bir ders daha artırılabilmesi, öğrencinin eğitim-öğretim yılı
başında sahip olduğu toplam AKTS kredisinin kalan seçmeli derslerini alabilmesi için de yeterli
olmasına bağlıdır.

(9) Eğitim-öğretim programlarından kaldırılan derslerden başarısız olanlar ile bu dersleri
ilgili yarıyıl/yılda alamayan öğrenciler, yerine konulan eşdeğer derslerden sorumlu olurlar.
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(10) Öğrenciler akademik takvimde belirtilen tarihlerde kapanan seçmeli derslerini iptal
ederek, açık bulunan seçmeli veya zorunlu derslere kayıt yaptırabilirler.

(11) Çift anadal, yandal ve değişim programı öğrencileri ile mezuniyeti için en çok iki
dersi kalan öğrenciler hariç, birinci örgün öğretim öğrencilerinin ikinci örgün öğretimden, ikinci
örgün öğretim öğrencilerinin de birinci örgün öğretimden ders seçmelerine izin verilmez.

(12) İzledikleri müfredat programından, almaları gereken tüm derslere ait yükümlülük-
lerini yerine getiren, ancak ders planlarındaki değişikliklerden dolayı, mezuniyet için bu Yö-
netmelikte belirtilen en az AKTS kredi yükünü tamamlayamayan öğrenciler, eksik kalan AKTS
kredi yüklerini Sosyal-Kültürel Seçmeli Havuzundan alacakları ders/dersler ile tamamlamak
zorundadırlar.

Ders tekrarı
MADDE 28 – (1) Bir dersten başarısız olan, devamsızlıktan kalan ya da bir dersi alması

gereken yarıyılda/yılda almayan veya alamayan öğrenciler, bu dersi tekrar verildiği ilk yarı-
yılda/yılda almak zorundadırlar.

(2) Öğrenciler, GANO’larını yükseltmek için daha önce aldıkları ve başardıkları ders-
lere, yeniden kayıt olabilir. GANO yükseltmek amacıyla yeniden alınan derslere devam zo-
runluluğu hakkında 18 inci maddenin üçüncü fıkrası uygulanır.

(3) Bir seçmeli dersten başarısız olan öğrenci, aynı dersi tekrar edebileceği gibi, dersin
ait olduğu yarıyılda/yılda yer alan farklı bir seçmeli dersi de alabilir.

(4) Derslerin tekrarı halinde, GANO’nun hesaplanmasında;
a) Tekrar edilen ders zorunlu ders ise, alınan en son not,
b) Tekrar edilen ders seçmeli ders ise, alınan en yüksek not,
dikkate alınır.
Sınavlar ve değerlendirmeler
MADDE 29 – (1) Yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınav programları akademik takvimde

belirlenen tarihler arasında, bölüm veya birim tarafından programlanır ve ilân edilir. Ara sınav
tarihleri, bölüm veya birim tarafından programlanır ve sınavların başlangıcından en az iki hafta
önce ilan edilir.

(2) Ders planında yer alan ve ilgili yarıyılda/yılda açılan dersler için en az bir ara sınav
yapılır. Herhangi bir yarıyılın/yılın ders planında yer alan derslerin sınavları aynı anda olma-
yacak şekilde programlanır. Aynı günde; 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkra-
sının (ı) bendi kapsamında okutulan derslerin sınavları hariç, aynı yarıyıla/yıla ait en çok iki
dersin sınavı yapılabilir.

(3) Yapılması öngörülen en az bir ara sınava ek olarak; ödev, uygulama ve küçük sı-
navlar da yapılabilir. Yarıyıl/yıl içi çalışmalar ve tüm sınavlar 100 tam puan üzerinden verilen
notlar ile değerlendirilir.

(4) Sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapıla-
bilir.

(5) Önlisans veya lisans eğitim-öğretimi tamamen ya da kısmen yabancı bir dilde yü-
rütülen programlarda zorunlu ve seçmeli derslerin sınavları da yabancı dilde yapılır.

(6) 42 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, bir dersin, 12 nci maddenin üçüncü
fıkrasında yazılı eğitim-öğretim etkinliklerinin yarıyıl/yıl sonu ham başarı notuna etkisi, top-
lamda % 40’ı aşmamak şartıyla ders yürütücüsü öğretim elemanı tarafından belirlenir.
Yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavının ham başarı notuna etkisi ise % 60’tır.

(7) Bir dersin yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavına girmeyen veya girdiği halde sı-
navdan yarıyıl/yıl sonu sınav limiti (YSSL) altında not alan öğrenciler başarısız kabul edilir
ve başarı notu olarak doğrudan (FF) notu verilir.

(8) Öğrencinin bir dersin ara ve/veya yıl sonu sınavı da dâhil olmak üzere her türlü ölç-
me ve değerlendirme etkinliğine katılabilmesi için o derse kayıt yaptırarak, 18 inci maddenin
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birinci ve üçüncü fıkraları çerçevesinde devam şartını sağlamış ve varsa derse bağlı uygula-
maları da başarmış olması gerekir. Devam şartını yerine getirmediği için ölçme ve değerlen-
dirme etkinliğine alınmayacak öğrenciler, ders yürütücüsü öğretim elemanı tarafından etkinliğin
yapılacağı tarihten en geç bir gün önce duyurulur. Aynı kod numarası verilen uygulamalarda,
öğrencinin başarısı, yarıyıl/yıl içindeki sözlü, yazılı, uygulamalı veya farklı çalışmaların birlikte
değerlendirilmesi ile yapılabilir.

(9) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Bütünleme sınavlarına, almış oldukları ders veya derslerin yarıyıl/yıl sonu sınavına

girme hakkı elde ettiği halde sınava giremeyen veya girdiği halde bu derslerden (FF), (FD)
alarak başarısız olan öğrenciler girebilirler.

b) Bütünleme sınavına giren öğrencilerin, ilgili derse ait başarı notu belirlenirken, ya-
rıyıl/yıl sonu notu yerine bütünleme sınav notu kullanılır.

c) Bütünleme sınav notları, o derse ait yarıyıl/yıl içi not ortalamaları göz önüne alınarak
o derse ait yarıyıl/yıl sonu sınav not cetvelindeki harf notu aralıkları dikkate alınarak harf no-
tuna çevrilir. Bu durumda GANO hesabı 33 üncü maddenin ikinci fıkrasına göre hesaplanır.

ç) Dönem içi proje, bitirme çalışmaları, staj, öğretmenlik uygulamaları ile yaz öğreti-
minde alınan derslere bütünleme sınav hakkı verilmez.

(10) Öğretim elemanı ara, yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavlarının kâğıtlarını, soru
ve cevaplarını, sınav tutanakları ile birlikte yarıyıl/yıl sonunda tutanak karşılığında birim yö-
netimine teslim eder. Yazılı sınav kâğıtları sınav tarihinden itibaren önlisans programlarında
2, lisans programlarında 4 yıl süre ile saklanır.

(11) Yarıyıl/yıl sonu harf notları sınavların bitimini izleyen en geç 3 gün içinde ilân
edilir.

Mazeret sınav hakkı
MADDE 30 – (1) Ara sınavlara katılamayan öğrencilere ilgili kurul tarafından mazeret

sınav hakkı verilebilir.
(2) Öğrencinin, tam teşekküllü bir sağlık kurumu/kuruluşu tarafından düzenlenen sağlık

kurulu raporu ile belgelediği sağlık sorunu veya Türkiye’yi, Üniversiteyi veya kayıtlı olduğu
birimi temsil etmek üzere ilgili kurul kararı ile görevlendirilmesi ya da yakalama, gözaltı, tu-
tuklama gibi adlî bir işleme muhatap olması veya ev, iş yahut trafik kazasına uğraması ya da
bir yakınının vefatı veya öngörülemeyen ağır sağlık sorunu gibi haklı ve geçerli diğer bir ne-
denle ara sınava katılamamış olması, mazeret olarak kabul edilebilir.

(3) İkinci fıkrada sayılan nedenlerden dolayı ara sınava giremeyen öğrencilerin maze-
retin bitim tarihini izleyen en geç 5 iş günü içinde kayıtlı oldukları birime mazeretini ispata el-
verişli belgelerle birlikte yazılı olarak başvurması gerekir.

(4) Bu maddeye göre mazeret sınav hakkı tanınan öğrenciler için her yarıyılın/yılın en
geç son haftasına kadar mazeret ara sınavları yapılır. İlan edilen mazeret sınavı tarihinde de
mazereti olduğunu beyan eden öğrenciye başka bir mazeret sınavı hakkı verilmez.

(5) Sınav programdaki çakışmalar haklı ve geçerli neden kabul edilir. Çakışma nede-
niyle mazeret sınavı yapılacak olması halinde sınav tarihleri ilgili birim/bölüm tarafından du-
yurulur.

(6) Beşinci fıkra hükmü saklı kalmak kaydıyla yarıyıl/yıl sonu sınavları, bütünleme sı-
navları ve ek sınavlar için öğrenciye mazeret sınav hakkı verilmez.

Ek sınav
MADDE 31 – (1) Lisans veya önlisans programındaki tüm dersleri alan, devam koşu-

lunu yerine getirerek yarıyıl/yıl sonu sınavlarına giren öğrenciye, aşağıdaki koşullarda ek sınav
hakkı verilir:

a) Not ortalamasına katılan en çok iki dersten (FF) veya (FD) notu alan veya bir dersten
çok olmamak şartıyla, kredisiz dersinden (K) alan öğrenciye bir sonraki yarıyılın/yılın başına
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kadar ek sınav hakkı verilir. Zorunlu staj uygulaması olan birimlerde ek sınav hakkından ya-
rarlanılabilmesi için öğrencinin staj uygulamasına başlamış olması gerekli ve yeterlidir.

b) Mezun olmaları için gerekli 2.00 GANO’yu sağlayamayan öğrencilere, GANO’sunu
yükseltebilmeleri için en çok iki dersten ek sınav hakkı verilir.

(2) Ek sınava giren öğrencinin ek sınav notu, ara sınav notları göz önüne alınmadan, o
derse ait bir önceki sınavın not cetvelindeki harf notu aralıkları dikkate alınarak harf notuna
çevrilir.

(3) Bu maddede belirtilen koşulları sağlayan öğrenci, ek sınav hakkından yararlanmak
için, bütünleme sınavları veya yaz öğretimi sınav sonuçlarının açıklanmasını izleyen 2 iş günü
içinde, dersin verildiği bölüm veya program başkanlığına bir dilekçe ile başvurur. Sınava ka-
tılmaları uygun görülen öğrenciler ilgili kurul tarafından belirlenir.

(4) Öğrenci bu maddede düzenlenen ek sınav hakkından azami öğrenim süresi içinde
sadece bir defa yararlanabilir.

Yarıyıl/yıl sonu başarı notları
MADDE 32 – (1) Her eğitim-öğretim yılı başında; bağıl değerlendirmeye katma sınırı

(BDKS), ham başarı notu alt sınırı (HBAS), yarıyıl/yıl sonu sınav limiti (YSSL) ve bağıl de-
ğerlendirme sistemiyle değerlendirilemeyecek özellikteki dersler Senato tarafından belirlenir.

(2) Bağıl Değerlendirme Sistemi ile değerlendirilemeyecek dersler için dersi veren öğ-
retim elemanı, HBAS ve YSSL sınırlarına bağlı kalarak harf notlarını belirler. HBAS ve YSSL
sınırları altında not alan öğrenciler doğrudan başarısız sayılarak FF notu alırlar.

(3) Başarı dereceleri, harf notları ve ağırlık katsayıları aşağıdaki gibidir:
Başarı Derecesi Harf Notu Ağırlık Katsayısı
Mükemmel AA 4.00
Pekiyi BA 3.50
İyi BB 3.00
Orta CB 2.50
Geçer CC 2.00
Koşullu Geçer DC 1.5
Koşullu Geçer DD 1.0
Başarısız FD 0.5
Başarısız FF 0.0
(4) Diğer işaretler ve anlamları şunlardır:
a) (D) Devamsız: Derse devam yükümlülüğünü veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları

yerine getirmeyen öğrenciye verilir. (D), not ortalaması hesabına (FF) olarak dâhil edilir.
b) (S) Süren Çalışma: Sürmekte olan ders/dersler için öğrenciye verilir. (S), GANO he-

sabına katılmaz.
c) (E) Eksik: Yarıyıl/yıl sonu sınavına girdiği halde, belgelenmiş makul ve geçerli ne-

denle laboratuvar, proje, ödev ve benzeri yükümlülüğünü yerine getiremeyen öğrenciye verilir.
(E) alan öğrenci, notların öğrenci işlerine teslim tarihinden itibaren 15 gün içinde eksiklerini
tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde (E) kendiliğinden (FF) notuna dönüşür.
Ancak, ilgili birim tarafından mazereti kabul edilen hallerde bölüm veya program başkanlığının
önerisi ve ilgili kurulun onayı ile (E) işaretinin süresi daha sonraki kayıt başına kadar uzatıla-
bilir.

ç) (G) Geçer: Eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olan öğrenciye verilir.
(G), GANO hesabına katılmaz.

d) (M) Muaf: Öğrencilerin daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda al-
dığı ve bölüm/program başkanlığının önerisi ile birim kurulunca denkliği tanınan, ancak harf
notu karşılığı olmayan derslere verilir. (M), GANO hesabına katılmaz.
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e) (K) Kalır: Eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olan öğrenciye verilir.
(K), GANO hesabına katılmaz.

f) (İ) İptal: Mezuniyet toplam AKTS kredi yükü dikkate alınarak müfredattan kaldırılan
veya muafiyeti/intibakı yapılmamış bir dersi daha önce alıp da başarısız olan öğrenciler için
mezuniyet öncesi transkriptinde bu ders (İ) ile işaretlenir. (İ) ile işaretlenen dersler mezuniyet
sonrası verilen transkript ve diploma ekinde yer almaz.

Akademik not ortalaması
MADDE 33 – (1) Öğrencinin başarı durumu; her yarıyıl/yıl sonunda hesaplanan YANO

ve GANO ile belirlenir. YANO, öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyılın ağırlıklı not ortalamasıdır.
GANO, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren, kayıtlı bulunduğu bölümün veya progra-
mın ders planındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak ikinci yarıyıl/yıl sonundan itibaren
hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır. Çeşitli sebeplerden dolayı kayıtlı bulunduğu akademik
yılın güz ve/veya bahar yarıyılına devam etmeyen öğrencilerin devam edilen yarıyıl sonunda
oluşan YANO’ları, bahar yarıyılı/yıl sonunda GANO’ya dönüşür.

(2) Ağırlıklı not ortalaması, alınan derslerin AKTS kredileriyle, derslerden alınan harf
notlarının eşdeğeri ağırlık katsayılarının çarpımından elde edilen toplamın, toplam AKTS kre-
disine bölünmesiyle bulunur. Ağırlıklı not ortalaması virgülden sonra iki haneli olarak hesap-
lanır.

(3) YANO ve GANO, öğrencinin kredili derslerden aldığı, (AA)’dan (FF)’ye kadar not-
ların değerlendirmeye katılması ile belirlenir.

(4) Öğrencinin bir yarıyıl/yılda öngörülen seçmeli ders sayısından fazla sayıda seçmeli
ders alması durumunda, GANO hesabında harf notu daha yüksek olan dersler dikkate alınır.

(5) Dikey geçiş ile lisans programlarına yerleşen öğrencilerin mezuniyet GANO’su,
önlisans programında alarak lisans programında muafiyeti yapılan dersler ile lisans eğitimi sı-
rasında aldığı dersler üzerinden hesaplanır.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 34 – (1) Ara sınav, yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavlarının sayısal notla-

rındaki maddi hatanın düzeltilmesi için öğrenci, sınav sonucunun ilânını takip eden 3 iş günü
içinde dersin yürütüldüğü birime yazılı olarak başvurabilir. Bu başvuru öğretim elemanına ile-
tilir. Eğer maddi hata mevcut ise, ilgili kurulun onayı ile öğretim elemanınca not düzeltilir.

Başarılı öğrenci
MADDE 35 – (1) GANO değeri en az 2.00 olan öğrenci, herhangi bir dersinin (FF),

(FD), (D) veya (K) olmaması koşulu ile başarılı kabul edilir.
(2) İlk %10 başarı değerlendirmeleri aşağıdaki esaslara göre yapılır:
a) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir yarıyıl/yıl için belirlenen asgari

derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre yarıyıl/yıl
sonu itibarıyla yapılacak sıralamada ilk % 10’a giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki ya-
rıyıl/yılda birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti
öder. Yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak katkı payı/öğrenim ücretleri ilgili mevzuat hü-
kümlerine tabidir.

b) %10 başarı değerlendirmesi YANO’ya göre yapılır. YANO’su 3.00’ün altında olan
öğrenciler değerlendirmeye alınmaz.

c) Öğrenciler değerlendirmenin yapıldığı yarıyıl ile önceki yarıyıllardaki bütün dersle-
rini almış ve başarmış olmalıdır. Güz ve bahar yarıyıllarında yapılan bütünleme sınavlarına
katılan öğrenciler de başarı sıralamasında dikkate alınır. Yaz öğretimi sonuçları değerlendir-
meye alınmaz.

ç) Güz yarıyılı sonunda %10’a giren öğrenciler bahar yarıyılı başlangıcından itibaren
on gün içerisinde tespit edilir. Öğrencilerin bahar yarıyılında ödemiş olduğu katkı payı ve öğ-
renim ücreti iadeleri bahar yarıyılı içerisinde yapılır.

Sayfa : 12                               RESMÎ GAZETE                                 20 Eylül 2020 – Sayı : 31250



d) Öğrenci sayısı belirlenirken azami öğrenim süresini aşan öğrenciler değerlendirmeye
alınmaz.

e) Üstten alınıp başarısız olunan dersler %10 değerlendirmesini etkilemez, yarıyıl or-
talamasına bakılır.

f) Öğrenci Değişim Programı kapsamındaki öğrencilerin durumu, başvuru üzerine ilgili
kurul tarafından değerlendirilir.

g) %10’a giren en son öğrenci ile aynı YANO’ya sahip diğer öğrenciler de değerlen-
dirmeye alınır.

ğ) %10 listelerinin açıklanmasından sonra itirazlar 10 gün içerisinde birim öğrenci işleri
bürolarına yapılır.

Onur/yüksek onur öğrencileri
MADDE 36 – (1) Normal öğrenim süreleri dikkate alınarak, yaz öğretimi hariç, yarı-

yıl/yıl sonunda oluşan not ortalaması 3.00-3.49 olanlar onur öğrencisi; 3.50 ve daha yüksek
olanlar ise yüksek onur öğrencisi sayılır. Ancak, bu öğrencilerin öğrenimleri süresince herhangi
bir yarıyıl/yılda disiplin cezası almaması ve bulunduğu yarıyıl/yıl dâhil tüm dersleri almış ve
başarmış olmaları gerekir.

(2) Birinci fıkraya göre onur/yüksek onur belgesinin verilmesinde öğrencinin hangi ya-
rıyıl/yılda olduğuna bakılmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Mezuniyet, Kayıt Silme ve Ayrılma ile Diploma Verilme ve Dereceye Girme Koşulları

Diploma verilme koşulları
MADDE 37 – (1) Kayıtlı olduğu önlisans programında en az 120 AKTS kredilik; lisans

programında en az 240 AKTS kredilik; Diş Hekimliği Fakültesi ile Veteriner Fakültesinde en
az 300 AKTS kredilik; Tıp Fakültesinde ise en az 360 AKTS kredilik dersi başarıyla tamam-
layan, GANO’su en az 2.00 olan ve programa ait alması gereken tüm derslerin yükümlülükle-
rini yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın ön lisans veya lisans diploması, diploma
eki ve not durum belgesi (transkript) verilir.

(2) Diplomanın ön yüzünde öğrencinin adı, soyadı, birimi, bölümü ve/veya programı,
önlisans/lisans derecesi ve varsa sahip olduğu yasal haklar diplomanın düzenlenme tarihi ve
diploma numarası, diplomanın arka yüzünde ise Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adı,
soyadı, baba adı, anne adı, doğum yeri, doğum tarihi, öğrenci numarası, mezuniyet tarihi ile
Öğrenci İşleri Daire Başkanının onayı bulunur. Fakülte mezunlarının diplomaları Rektör ve
dekan, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve konservatuvar mezunlarının diplomaları Rektör
ve müdür tarafından imzalanır.

(3) Diplomalara soğuk damga ve hologram uygulanır.
(4) Mezun olan öğrenciler, diplomalarını mezun oldukları birimden şahsen veya noter-

den düzenlenen vekâletnameyle tayin ettikleri vekil aracılığı ile alır.
(5) Diplomanın kaybedilmesi halinde, Türkiye genelinde dağıtımı yapılan yerel veya

ulusal bir gazetede yayımlanan kayıp ilânı ve nüfus cüzdan örneğini ekledikleri yazılı başvu-
ruya dayanarak; diplomanın tahrip olması halindeyse eski diploma ve nüfus cüzdan örneğini
ekledikleri yazılı başvuruya dayanarak “ikinci kez düzenlenmiştir” ibaresi yer alan diploma
hazırlanır. Yeniden düzenlenecek diplomalarda öğrencinin sicil ve mezuniyet bilgileri koruna-
rak işlem yapılır.

(6) Mezuniyetten sonra evlilik veya mahkeme kararına dayalı nüfus kaydı değişikliğine
ilişkin evraklar ile ilgili birime başvurulması halinde diplomanın arkasına tarih konularak de-
ğişikliğe ilişkin şerh düşülür. Değişikliğe ilişkin evraklar ile diploma; şerh düşülmek, imza-
lanmak ve onaylanmak üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir. Diploma defterine
her iki birim tarafından da gerekli ibare yazılır.
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(7) Mezuniyet tarihi, tüm eğitim-öğretim çalışmalarının ve sınavların başarılmasına,
varsa stajların tamamlanmasına bağlı olarak ilgili kurul kararı ile mezun edildiği tarihtir.

(8) Lisans programlarına dikey geçiş sınavı veya yatay geçiş ile yerleşen öğrencilerin
mezuniyet derecesini alacağı programda en az 5 yarıyıl, yıllık eğitim yapılan programlarda ise
en az 3 yıl öğrenim görmüş olması gerekir. Önlisans programlarına yatay geçiş ile yerleşen
öğrencilerin derece sıralamasına girebilmesi için ise ilgili programda en az 2 yarıyıl öğrenim
görmüş olması zorunludur. Derece sıralamasına ilişkin diğer hususlar Senato tarafından çıka-
rılan yönergede düzenlenir.

Alt düzeyde diploma alma, meslek yüksekokuluna geçiş
MADDE 38 – (1) Bir lisans programını tamamlamayan veya tamamlayamayan öğren-

cilere, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini
Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yük-
sekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre önlisans diploması verilir.
Bunun için;

a) Eğitim süresi 4 yıl olan lisans programının ilk 4 yarıyılının bütün derslerinden başarılı
olan ve en az 120 AKTS kredisini sağlayan öğrencilere, başvurmaları halinde önlisans diplo-
ması verilir.

b) Eğitim süresi 4 yıl ve üzerinde olan fakültelerde en az 120 AKTS kredisini sağlayarak
ilk 4 yarıyılını başarı ile tamamlayanlara önlisans; en az 240 AKTS kredisini sağlayarak ilk 8
yarıyılını başarı ile tamamlayanlara da lisans diploması verilir.

c) Önlisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı de-
ğildir.

(2) Bir lisans programının en az ilk 4 yarıyılının bütün derslerinden veya o lisans prog-
ramının en az % 60’ından başarılı olup da lisans programını tamamlamayan veya tamamlaya-
mayanlar, ilgili birim ile ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren 6 ay içinde müracaat etmek şar-
tıyla meslek yüksekokullarının benzer ve uygun programlarına intibak ettirilebilirler.

Kayıt silme, kendi isteği ile kaydını alma, ayrılma
MADDE 39 – (1) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi

ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak ilgili kurulun teklifi,
Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile 4 yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin öden-
memesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

(2) Kayıtlı olduğu birime kaydının silinmesi için kendi isteği ile yazılı olarak başvuran
öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) İlişiği kesilen öğrencilere, daha önce kayıtlı bulundukları birime dilekçe ile başvur-
maları halinde, durumlarını gösteren bir belge verilir. Üniversiteye kayıt sırasında verdikleri
belgelerden sadece lise diplomasının arkasına işlem yapılarak geri verilir. Diplomanın fotoko-
pisi “aslı gibidir” onaylanarak öğrencinin dosyasında saklanır.

ALTINCI BÖLÜM
Çift Anadal ve Yan Dal Programları

Çift anadal programları
MADDE 40 – (1) Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Prog-

ramlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması
Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre önlisans diploma programları ile diğer önlisans
programları arasında, lisans programları ile diğer lisans programları veya önlisans programları
arasında ilgili kurulların önerisi ve Senatonun onayı ile çift anadal programı açılabilir.

(2) Birinci fıkrada anılan Yönetmelik ile Senato tarafından belirlenen esaslarda yer alan
başarı şartı ve diğer koşulları sağlayan öğrenciler, iki ayrı diploma programından eş zamanlı
olarak ders alabilirler. İkinci anadal için aranan mezuniyet şartlarını sağlayan öğrenciye bu Yö-
netmelik hükümlerine göre ilgili programın önlisans/lisans diploması verilir.

(3) Programlarına ait esaslar, Senato tarafından çıkarılan yönerge ile düzenlenir.
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Yan dal programları
MADDE 41 – (1) Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Prog-

ramlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması
Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, esasları ve başvuru koşulları ilgili kurulların
önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenen yandal programları düzenlenebilir.

(2) Yan Dal Programlarında, bir diploma programına kayıtlı olan ve öngörülen şartları
taşıyan öğrenci, başka bir önlisans/lisans programında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda
dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen yan dal sertifikası almaya hak kazanır.

(3) Yan Dal Programlarına ait esaslar, Senato tarafından çıkarılan bir yönerge ile dü-
zenlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Birimlere ait eğitim-öğretim yönergeleri
MADDE 42 – (1) Senato; Devlet Konservatuvarı, Diş Hekimliği Fakültesi, Eğitim Fa-

kültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tıp Fakültesi ile Veteriner Fakültesinde eğitim-öğretime iliş-
kin yönergeler çıkarabilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile YÖK, Senato ve ilgili kurulların kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 44 – (1) 24/8/2014 tarihli ve 29098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bursa

Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
2013-2014 eğitim-öğretim yılı ve daha öncesinde kayıt yaptıran öğrenciler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Üniversiteye 2013-2014 eğitim-öğretim yılı ve daha önce-

sinde kayıt yaptıran öğrenciler, mezuniyet için gereken AKTS kredi yükünü sağlayamamaları
durumunda, kayıtlı oldukları programların tüm ders ve çalışmalarından başarılı olmaları ve
GANO’larının en az 2.00 olması halinde mezun olmaya hak kazanırlar.

Azami süre
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 2547 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesinin yürürlüğe

girdiği tarihte Üniversiteye kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami sürelerinin hesaplanma-
sında 2014-2015 Eğitim- Öğretim Yılı Güz Yarıyılı esas alınır.

2015-2016 eğitim-öğretim yılı ve öncesinde kayıt yaptıran öğrenciler
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Üniversiteye 2015-2016 eğitim-öğretim yılı ve daha önce-

sinde kayıt olan öğrencilerden GANO’ları 1.99 ve altında olanlar öncelikle başarısız oldukları
dersleri tekrar ederler. Bu öğrenciler üst yarıyıldan/yıldan ders alamazlar ve kredi yükleri bir
yarıyılda 30 AKTS’yi geçemez.

Başarı değerlendirmesi
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b)

bendinde belirtilen YANO sınırı 2019-2020 eğitim-öğretim yılı ve öncesinde kayıt olmuş öğ-
renciler hakkında 2.50 ve üzeri olarak uygulanır.

Yürürlük
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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Fenerbahçe Üniversitesinden:

FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

yöneticisi veya görevlileri,
f) İstekli: İhaleye teklif veren gerçek ya da tüzel kişiler ile ortak girişimleri,
g) Kiralama: Üniversitenin kira sözleşmesinin kiracı tarafını oluşturmasını,
ğ) Kiraya verme: Üniversitenin kira sözleşmesinin kiraya veren tarafını oluşturmasını,
h) Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,
ı) Mütevelli heyeti: Üniversitenin Mütevelli Heyetini,
i) Seyahat alımları: Üniversitenin münhasıran eğitim öğretim faaliyetleriyle ilişkisi ol-

mak üzere yurt içi/yurt dışı seyahat için ulaşım, konaklama, temsil/ağırlama ve benzeri işlem-
leri,
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j) Sınırlı ayni hak tesisi: 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda

mülkiyet dışında kalan ayni hakların tesisini,

k) Sözleşme: Bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen yazılı anlaşmayı,

l) Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari usul ve esaslarını gösteren

belgeleri,

m) Tahmini bedel: İhale konusu işlerin önceden tahmin edilen bedelini,

n) Tarifeli alımlar: Elektrik, su, doğalgaz, telefon, data, internet hizmetleri gibi belirli

bir tarifeye göre yapılabilen alımları,

o) Trampa: 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun trampa ile ilgili

maddelerinde gösterilen işlemleri,

ö) Üniversite: Fenerbahçe Üniversitesini,

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

mamlama, onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj

işleri ile benzeri yapım işlerini,

r) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,

ifade eder.

Temel ilkeler

MADDE 4 – (1) Üniversite, bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, re-

kabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla

ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla yükümlüdür.

(2) 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğ-

retim Kurumları Yönetmeliğinin 28 inci maddesine aykırı nitelikte ihale yapılamaz. 

(3) Anahtar teslimi yapım ihaleleri hariç, aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı

olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez.

(4) Bu Yönetmelikte belirlenmiş limitlerin altında kalmak amacıyla ihale konusunu

oluşturan işler kısımlara bölünemez.

İhaleye katılımda yeterlilik kuralları

MADDE 5 – (1) Üniversite, 4 üncü maddede belirtilen temel ilkeler doğrultusunda,

ihaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliklerinin

belirlenmesine ilişkin ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeleri ister.

Komisyonlar

MADDE 6 – (1) İhale yetkilisi, Üniversitenin görevlilerinden birinin başkanlığında,

ihale konusu işin uzmanı olmak şartıyla en az iki kişinin katılmasıyla kurulacak komisyonları

görevlendirir. İhale sürecindeki işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla ihale komisyonunun;

muayene ve kabul işlemleri için ise muayene ve kabul komisyonunun kurulması zorunludur.

(2) Komisyonlara yardımcı olmak üzere, ihale kararlarına katılmamak şartı ile gereği

kadar personel ve uzman da görevlendirilebilir.

(3) Komisyonlar üye tam sayısıyla toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Oy-

ların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir. Kararlarda çekimser

kalınamaz. Karşı oy kullanan üye, karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zo-

rundadır. Komisyon başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. 
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Tahmini bedel

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihale konusu işlere ilişkin olarak tah-

mini bedel, Üniversite tarafından tespit edilir veya ettirilir. İşin özelliğine göre gerektiğinde

bu bedel veya bu bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar, belediye, ticaret odası, sanayi odası,

borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulur. Taşınmaz alımı, satımı, kiralanması,

kiraya verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi işlemlerinde tahmini bedelin tespiti için Ser-

maye Piyasası Kurulundan (SPK) lisanslı gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından SPK

mevzuatına uygun olarak ve hiçbir sınırlamaya bağlı olmaksızın hazırlanacak değerleme ra-

porlarındaki değer tespitleri esas alınır. Tahmini bedel, bunun dayanaklarının da eklendiği bir

hesap tutanağında gösterilir ve ihale dokümanı arasında saklanır. Bu bedel gerektiğinde ihale

komisyonlarınca tahkik ettirilir. Ancak, yapım işlerinde tahmini bedel tespiti sırasında bu işler

için kanunların verdiği yetkiye dayanılarak ilgili kamu kurumlarınca tespit edilmiş birim fi-

yatlar varsa bunlar kullanılır. Tahmini bedele ihale ve ön yeterlilik ilanlarında yer verilmez. İs-

teklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

İhale işlem dosyası

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

ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki tahmini bedele ilişkin hesap cetveli, ihale dokü-

manı, ilan metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve

diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler

bulunur.

Onay belgesi

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

sinde; ihale konusu olan işin nevi, niteliği, miktarı, varsa proje numarası, tahmini bedeli, kul-

lanılabilir bütçe miktarı, avans verilecekse şartları, ihalede uygulanacak usul, ilanın metni ve

geçici teminat miktarı belirtilir. Onay belgesinde ayrıca, şartname ve eklerinin bedelinin ne

olacağı gösterilir.

(2) İhale yetkilisi tarafından ihale onay belgesinin onaylanmasıyla birlikte ihale süreci

başlar; taraflarca sözleşmenin imzalanması veya ihalenin iptali ile sona erer.

İlan

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

ihale tarihi arasında, ihale usulüne ve işin niteliğine göre bütün isteklilerin tekliflerini hazırla-

yabilmelerine imkân sağlayacak makul bir süre ihale yetkilisi tarafından belirlenir. Bu süre

7 günden az olamaz.

(2) İhaleler, aleniyeti sağlayacak şekilde, ihalenin yapıldığı yerde yayınlanan yerel ga-

zetelerde ve Üniversitenin resmi internet sitesinde, ihale ilanları için belirlenen ayrı bir bölümde

ilan edilir. İnternet sitesinde yayınlanan ilanlar, ihale saatine kadar siteden kaldırılmaz. Doğ-

rudan temin ve pazarlık usulünün uygulandığı alımlarda ilan yapılması zorunlu değildir.

(3) İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı.

b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı.

c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı.

ç) Geçici teminat miktarı ve şekli.
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d) İsteklilerden istenilen belgelerin neler olduğu.

e) Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.

(4) Bu madde hükümlerine uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yeni-

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

sözleşme feshedilir.

(5) İhale/ön yeterlik dokümanı hazırlanmadan ilan yapılamaz.

(6) İlan yapıldıktan sonra ihale/ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılamaz. 

(7) İhale/ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanda yer verilemez.

İhale/ön yeterlik dokümanı

MADDE 11 – (1) İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler

ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer

belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik

kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.

(2) İhale ve ön yeterlik dokümanı Üniversitede bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik

veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı temin etmeleri zorunludur. Dokümanın

bedeli basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde Üniversite tarafından

tespit ve ilan edilir. Doküman bedeli sadece ilanda belirtilen banka hesabına isteklinin adı, un-

vanı, ihale adı ve varsa numarası belirtilerek yatırılır.

İhaleye katılamayacaklar

MADDE 12 – (1) Aşağıda belirtilen kişiler doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici

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

a) Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak

ve denetlemekle görevli olanlar.

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

nunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak vakıf yükseköğretim kurumlarınca

veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli

ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan

yahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan do-

layı hükümlü bulunanlar.

c) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

ç) Daha önce kendisine Üniversitede iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak

istemeyenler, sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında

taahhütlerini, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edi-

lenler.

(2) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine ka-

tılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine

katılamazlar.

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda sayılan yasaklar bu kişilerin ortakları, ortaklık payı

%10’dan az olan anonim şirketler ile vakıf yükseköğretim kurumunun 13/1/2011 tarihli ve

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca hâkim ortağı olduğu şirketler hariç, ortaklık ve yö-

netim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları

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

Şartnameler 

MADDE 13 – (1) İhalelerde, ihale konusu işin her türlü özelliğini belirten idari ve tek-
nik şartnameler hazırlanır. İhale konusu işin teknik kriterlere, ihale dokümanının bir parçası
olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği
sağlamaya yönelik, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat
eşitliği sağlayacak nitelikte olmalıdır.

Alt yükleniciler

MADDE 14 – (1) İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale
aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme
imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini Üniversitenin onayına sunmaları istenebilir.
Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorum-
luluğunu ortadan kaldırmaz.

İKİNCİ BÖLÜM

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

İhale usulleri

MADDE 15 – (1) Üniversite tarafından gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile
yapım işlerinin ihalelerinde açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü veya pazarlık
usullerinden biri uygulanır.

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

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

Açık ihale usulü

MADDE 16 – (1) Açık ihale usulü bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.
Belli istekliler arasında ihale usulü

MADDE 17 – (1) Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlen-
dirmesi sonucunda Üniversite tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. İşin
özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygu-
lanamadığı mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi bu usule göre yapılabilir.

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

(3) Ön 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
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edilmeyenlere davet edilmeme gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. İhaleye davet edilecek istekli
sayısının üçten az olması veya teklif veren istekli sayısının ikiden az olması halinde ihale iptal
edilir.

(4) Ön yeterliğe katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler 20 nci maddenin birinci

ve ikinci fıkralarında belirtilen usul ve esaslara uygun olarak Üniversiteye sunulur.

Pazarlık usulü

MADDE 18 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:

a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda

teklif çıkmaması.

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

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

zorunlu olması.

c) Üniversitenin tahmini bedeli bir önceki hesap dönemi toplam giderlerinin her yıl

TÜFE oranına göre güncellenecek beşyüzotuzsekizbinyüzyetmişdört TL’ye karşılık gelen tu-

tardaki bedeli aşmayacak olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri. 

ç) Kullanışlarının özelliği ve Üniversiteye sağlayacağı özel yarar sebebiyle başka bir

ihale usulüyle edinilmesi mümkün olmayan taşınır ve taşınmaz malların satın alınması, kira-

lanması ve sınırlı ayni hak tesisi gibi işler.

(2) Pazarlık usulünde ilan yapılması zorunlu değildir. İlan yapılmayan ve birinci fıkranın

(ç) bendinde belirtilen haller haricinde en az üç istekli davet edilerek, bu isteklilerin yeterlik

belgelerini ve yazılı fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir. İhale komisyonu ayrıca her bir

istekli ile görüşür. Görüşmeler sonucunda, ihale komisyonu her bir istekliden ihale kararına

esas olacak son yazılı fiyat tekliflerini alır ve ihale sonuçlandırılır. Pazarlığın ne suretle yapıl-

dığı, verilen teklifler ve üzerine ihale yapılanın tercih edilme nedeni pazarlık kararında göste-

rilir. Bu fıkra kapsamında yapılan mal alımlarında, sözleşme yapılması ve kesin teminat alın-

ması zorunlu değildir.

(3) Birinci fıkranın (a) ve (c) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, ihale dokümanında

belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilen istekliler, öncelikle ihale konusu

işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk teklif-

lerini sunar. Üniversitenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üze-

rinde ihale komisyonu her bir istekli ile görüşerek ilk fiyat tekliflerini alır. Bu görüşmeler so-

nucunda ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere isteklilerden ihale kararına esas olacak son yazılı

fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.

(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 pazarlık

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.
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b) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağ-
lanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşme bedelinin %20’sini geçmeyecek
ve ona dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk
alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması. 

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

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

(2) Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, 6 ncı 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 şartnamede belirtilmiş ise geçici teminat da dâhil
olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın
üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe
ait olduğu ve Üniversitenin adı ve açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından
imzalanır ve mühürlenir. Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda
ihale/ön yeterlik dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen be-
delin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, dü-
zeltme bulunmaması ve teklif mektubunun adı, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle
yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.

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

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

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

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

Geçici teminat

MADDE 21 – (1) İhalelerde teklif edilen bedelin %3’ünden az, %6’sından fazla olma-
mak üzere isteklilerden geçici teminat alınır. İhale dokümanında belirtmek şartıyla geçici te-
minat alınması zorunlu değildir.
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Tekliflerin değerlendirilmesi

MADDE 22 – (1) İhale komisyonunca ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen saatte,
kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek hazır bulunanlara duyurulur ve hemen
ihaleye başlanır. İhale komisyonu, teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 20 nci maddenin
birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.
Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

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

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

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

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

İhalenin karara bağlanması ve onaylanması

MADDE 23 – (1) 22 nci maddeye göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, eko-
nomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

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

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

Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve

hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

(5) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş 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.

(9) Sekizinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini izleyen günden itibaren üç işgünü içinde

ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on işgünü içinde kesin teminatı vermek

suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.

Kesin teminat

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

gun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üze-

rinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle en fazla % 6 oranında kesin

teminat alınır. İhale dokümanında belirtmek şartıyla kesin teminat alınması zorunlu değildir.

Sözleşme yapılmasında tarafların görev ve sorumluluğu

MADDE 25 – (1) İhale üzerinde kalan istekli kesin teminatı yatırarak sözleşmeyi im-

zalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. Bu zo-

runluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale

üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda Üniversite, ihale yetki-

lisince uygun görülmesi kaydıyla ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile

de Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre sözleşme imzalayabilir. Ancak ekonomik açıdan en

avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için 23 üncü maddenin doku-

zuncu fıkrasında belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan

en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye anılan fıkrada belirtilen şekilde tebligat yapılır. Eko-

nomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda bu

teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

(2) Üniversite, birinci fıkrada yazılı süreler içinde ve 23 üncü maddeye göre sözleşme

yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. Üniversitenin bu yü-

kümlülüğü yerine getirmemesi halinde istekli, sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en

geç beş işgünü içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla taahhüdünden

vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı bel-

gelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. Bu zarar sebep olanlara tazmin ettirilir.
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Muayene ve kabul işlemleri
MADDE 26 – (1) Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve kabul

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

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

Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Benzeri İşlemler

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

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

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

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

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

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

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

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

(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.

20 Eylül 2020 – Sayı : 31250                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 25



(6) Kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında

olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı son teklif alınmak su-

retiyle ihale sonuçlandırılır.

Açık teklif usulü

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

tekliflerini iletmeleri suretiyle yapılır. İzleyen turlarda teklifler sözlü olarak alınır. Ancak is-

tekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar Üniversiteye ulaşmış olması şartıyla 20 nci madde

hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gön-

derebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif

son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

(2) İlanda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini ve ge-

çici teminat verip vermediklerini inceleyerek kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katıla-

mayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler, istekliler önünde

bir tutanakla tespit edilir. Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır.

Diğer istekliler, önce şartnameyi imzaya ve daha sonra sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır.

Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından

imzalanır.

(3) İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra komisyon başkanı, posta ile yapılmış

teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılmasını

sağlar. Bundan sonra istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen

isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılır ve imzaları alınır. İl-

gilinin imzadan çekinmesi halinde durum ayrıca belirtilir. İhaleden çekilenler yeniden teklifte

bulunamazlar. Teklifler yapıldığı sırada, yapılan indirim veya artırımların işi uzatacağı anlaşı-

lırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenir. Daha

önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.

Pazarlık usulü

MADDE 30 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:

a) Kapalı teklif usulü ya da açık teklif usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkma-

ması.

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

den doğacak yararına oranla yüksek bulunan malların satımı.

(2) Pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde, en az iki istekli davet edilerek, yazılı olarak

fiyat tekliflerini vermeleri istenir. İhale komisyonu ayrıca her bir istekli ile görüşür. Görüşmeler

sonucunda, ihale komisyonu her bir istekliden ihale kararına esas olacak son fiyat tekliflerini

vermelerini ister. Son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.

(3) Pazarlığın ne suretle yapıldığı ve ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve üzerine ihale

yapılanların neden dolayı tercih edildiği pazarlık kararında gösterilir.

(4) Taşınmaz malların trampa işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) 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.
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Uygun bedelin tespiti

MADDE 31 – (1) Üniversitenin mal ve hizmet satışları ile taşınmazların satışı, kiraya
verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerine ilişkin ihalelerde, uygun bedeli teklif
eden istekliyle sözleşme imzalanır.

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

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

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

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

Geçici teminat

MADDE 32 – (1) İsteklilerden, tahmini bedelin %6’sını aşmamak üzere geçici teminat
alınır. İhale dokümanında belirtmek şartıyla geçici teminat alınması zorunlu değildir.

İhalenin karara bağlanması ve onaylanması

MADDE 33 – (1) İhale komisyonlarınca alınan kararlar, komisyon başkan ve üyelerinin
adları, soyadları ve esas görevleri belirtilerek imzalanır. Kararlarda isteklilerin isimleri, adres-
leri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi tarihte ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle
yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

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

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

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

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

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

Kesin teminat

MADDE 34 – (1) Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine
getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce ihaleyi kazanan istekliden ihale
bedelinin %6’sını aşmamak üzere kesin teminat alınır. İhale dokümanında belirtilmesi kaydıyla
kesin teminat alınması zorunlu değildir.
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(2) İhaleyi alan isteklinin bu zorunluluğa uymaması halinde, protesto çekmeye ve hü-
küm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminatı gelir kaydedilir.

Sözleşme yapılmasında tarafların görev ve sorumluluğu

MADDE 35 – (1) İhale üzerinde kalan istekli kesin teminatı yatırarak sözleşmeyi im-
zalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. Bu zo-
runluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale
üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda bedel teklifinin ihale
yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, en uygun ikinci bedel teklif sahibi istekli ile de bu Yö-
netmelikte belirtilen usullere göre sözleşme imzalanabilir. Ancak en uygun ikinci bedel tekli-
finin sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için, 33 üncü maddenin altıncı fıkrasında be-
lirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç işgünü içinde en uygun ikinci bedel teklifinin sa-
hibi istekliye kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu tebliğ edilir. En
uygun ikinci bedel teklifi sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda bu teklif sahibinin
de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

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

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

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İhalenin iptal edilmesi

MADDE 36 – (1) Üniversite, gerekli gördüğü veya ihale/ön yeterlik dokümanında yer
alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan husus-
ların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, gerekçesi belirtilmek suretiyle ihale saatinden önce
ihaleyi iptal edebilir.

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

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

Yasak fiil ve davranışlar

MADDE 37 – (1) İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak ya-
saktır:
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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 vekâleten birden fazla teklif vermek.

d) 12 nci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

(2) Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar, ihale dışı bırakılırlar. Yasak fiil ve dav-

ranışta bulunulduğu sözleşme imzalandıktan sonra tespit edilirse kesin teminat gelir kaydedilir

ve genel hükümlere göre ihale tasfiye edilir. Üniversite yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar

hakkında uygulayacağı yaptırımlara ilişkin olarak Mütevelli Heyeti kararı alır. Alınan bu ka-

rarlar Üniversite tarafından ilan edilir.

İhalenin sözleşmeye bağlanması

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

leler bir sözleşmeye bağlanır. Üniversite tarafından hazırlanan sözleşmeler imza yetkisine sahip

yönetici ile yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleş-

meler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale/ön yeterlik dokümanında aksi

belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir. İhale/ön ye-

terlik dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.

Sözleşmenin devri

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

devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar aranır.

Teminat

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde, tedavüldeki Türk Parası

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

gösterilir.

İtiraz

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

hak kaybına ya da zarara uğradığını yahut zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden

aday veya istekliler, ihale sürecindeki işlem ya da eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla iha-

lenin sona erdiği tarihten itibaren beş iş günü içinde Üniversiteye itiraz edebilirler.

(2) Üniversite, itiraz üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir ka-

rar alır. Alınan karar, itirazda bulunana, diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar

tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik baş-

vurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz. 

(3) Üniversiteye itiraz edilmesi halinde, ihaleye ilişkin tüm iş ve işlemler durur. İtiraz

üzerine alınan kararın son bildirim tarihinden, süresi içerisinde bir karar alınmaması halinde

ise bu sürenin bitim tarihinden önce sözleşme imzalanamaz. İtirazdan sonra, ihale yetkilisince

ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onay-

lanmadıkça Üniversite sözleşme imzalayamaz. İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda
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gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce  itirazda bulunan

istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir. Üni-

versite tarafından usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve

sözleşme hükümsüz sayılır.

Bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmayan işler

MADDE 42 – (1) Üniversite;

a) Kamu idareleri ile bu idarelere bağlı sabit veya döner sermayeli müesseseler ve özel

bütçeli idarelerin kurdukları birliklerden,

b) Kamu iktisadi teşebbüsleri ile sermayesinin yarısından fazlası tek başına veya birlikte

Devlete, kamu iktisadi teşebbüslerine veya mahalli idarelere ait kuruluşlardan,

c) Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş olan vakıflar ile serma-

yesinin yarısından fazlası bu vakıflara ait olan kuruluş, şirket ve müesseselerden,

ç) Özel kanun ile kurulan tüzel kişiliğe sahip ve ortaklarının veya kanunların öngördüğü

durumlarda ortak olmayanların ürünlerini alan, işleyen, değerlendiren, iyileştiren, satan, üretim

ihtiyaçlarına yarayan araç ve gereçleri sağlayan ortaklıklar ve bunlara ait birliklerden,

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

kuruluşlardan,

e) Üniversitenin, sermayesinin tamamı kendisine ait olan ticari işletmelerinden,

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

yapacağı alımlarda bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmayıp, bu alımlar doğrudan tah-

mini bedel belirlenmek suretiyle yapılır. 

(2) Üniversitenin iktisadi işletmelerince yapılan satışlar ile sağlık uygulama ve araştırma

merkezi gibi eğitim öğretim faaliyetleri sırasında üretilen hizmetlerin satışlarında bu Yönet-

melik hükümleri uygulanmaz.

Araştırma geliştirme fonları kapsamındaki mal ve hizmet alımları

MADDE 43 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşların araştırma

geliştirme projeleri için sağladıkları fonlar kapsamında gerçekleştirilecek mal ve hizmet alım-

ları, Üniversitenin faaliyet alanı içerisinde kalmak kaydıyla fonun tahsis amacı ve miktarı esas

alınarak, fon sağlayan kurum/kuruluş ile yapılan protokol çerçevesinde belirlenecek usule göre

gerçekleştirilir. Protokolde mal ve hizmet alımlarına ilişkin hüküm bulunmaması halinde bu

yönetmelik hükümleri uygulanır. 

Çelişki halinde uygulanacak mevzuat

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yö-

netmeliği hükümleri arasında çelişki olması halinde Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönet-

meliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fenerbahçe Üniversitesi Mütevelli

Heyeti yürütür.
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TEBLİĞLER

—— • ——

—— • ——
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KURUL KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Kırklareli 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7408 

—— • —— 

Büyükçekmece 13. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 7357 
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Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7340 

—— • —— 
Altınözü Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7288 

—— • —— 
Altınözü Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7289 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

PELETLEME ÜNİTESİ VE MÜŞTEMİLATI SATIN ALINACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

Genel Müdürlüğümüze bağlı Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı 30 Ton/Saat kesif 

yem çıkış kapasiteli yem hazırlama tesisindeki mevcut 15 Ton/Saat kapasiteli peletleme ünitesi ve 

müştemilatına ilave olarak 1 Adet 15 Ton/Saat kapasiteli peletleme ünitesi ve müştemilatı satın 

alınması, montajı ve çalışır vaziyette teslim edilmesi işi yurt içinden kapalı teklif alma usulü ile 

satın alınacaktır. 

Konu ile ilgili şartname 250,00.-TL mukabili Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA 

adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından temin edilebilir. Şartname bedeli 

Genel Müdürlük veznesine veya TR 310001 2009 4080 0004 0000 20 nolu hesabına 

yatırılacaktır. 

İhale Açık İhale usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az 

olmamak üzere geçici teminat verecektir. Bu ihaleye ait ihale kararlarına ait her türlü vergi, 

damga vergisi, karar pulu, resim, harç ve her türlü yasal ödemeler yükleniciye aittir. 

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 08.10.2020 Perşembe günü saat 14.30’a 

kadar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele 

geçecek şekilde göndermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Geciken teklifler 

dikkate alınmaz. 

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nde 

yapılacaktır. 

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır. 

A D R E S: 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

Karanfil Sok. No: 62 

06100 Bakanlıklar-ANKARA-TÜRKİYE 

Tel : 90 (312) 417 84 70 (5 Hat) 

Faks: 90 (312) 417 78 39 7375/1-1 

—— • —— 

MADENİ YAĞ, ANTİFRİZ VE ADBLUE SATIN ALINACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

Genel Müdürlüğümüze bağlı işletmelerimizin ihtiyacı 126.986,50 kg madeni yağ, 10.259 

kg antifriz ve 52.160 kg adblue satın alınacaktır. 

Konu ile ilgili şartname 250,00.-TL mukabili Karanfil Sok. No:62 Bakanlıklar/ANKARA 

adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından temin edilebilir. Şartname bedeli 

Genel Müdürlük veznesine veya TR 310001 2009 4080 0004 0000 20 nolu hesabına 

yatırılacaktır. 
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İhale Açık İhale usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az 

olmamak üzere geçici teminat verecektir. Bu ihaleye ait ihale kararlarına ait her türlü vergi, 

damga vergisi, karar pulu, resim, harç ve her türlü yasal ödemeler yükleniciye aittir. 

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 05.10.2020 günü saat 14.30’a kadar 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek 

şekilde göndermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Geciken teklifler dikkate 

alınmaz. 

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ nde 

yapılacaktır. 

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır. 

A D R E S: 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

Karanfil Sok. No: 62 

06100 Bakanlıklar-ANKARA-TÜRKİYE 

Tel  :90 (312) 417 84 70 (5 Hat) 

Faks:90 (312) 417 78 39 

 7377/1-1 

—— • —— 
4 KALEM ŞALT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No  : 2020/486868 

1 - İdarenin: 

a) Adresi   : TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası   : 0 346 221 70 00    0 346 223 76 77 

c) Elektronik Posta Adresi   : 4bolgesatinalma@tcdd.gov.tr 

d) İhale konusu malın adı ve miktarı  : Çetinkaya-Cürek Trafo merkezleri için 4 kalem Şalt 

malzemesi satın alınması (8 adet Gerilim trafosu, 3 adet Akım Trafosu, 4 adet Parafudr, 4 adet Ayırıcı) 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü İhale Bürosu’na (3. Kat 325 nolu oda) 

13/10/2020 günü saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. İhale yukarıda belirtilen 

yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1. Kat 113 nolu oda)  

4 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir. İhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli 

Teşekkülümüz veznesine 100,00 TL. (KDV Dahil) yatırmak şartıyla İhale bürosundan temin 

edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 7383/1-1 
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İSTİFLEME VE TAHMİL TAHLİYE HİZMETİ ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız Şeker ambarı istifleme ve tahmil tahliye hizmeti, açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2020/489932 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü-Şeker evleri Mah. 

Yunus Emre Cad. Kapı No: 2   15220 BURDUR 

b) Telefon ve faks numarası :0 248 233 19 35 – 0 248 233 12 67 

2 - İhale konusu Hizmetin  

a) Adı 

    

b) Niteliği ve miktarı 

 

: Fabrikamız Şeker ambarı istifleme ve tahmil tahliye 

hizmeti  

: 200.000 ton, (±% 20 toleranslı) 50 kg' lık torbalardaki  

kristal şekerin   istiflenmesi ve tahmil tahliyesi ile diğer 

ambar işleridir. 

3 - İhale Konusu Hizmetin Yeri : Burdur Şeker Fabrikası içerisinde 

bulunan ambarlar  

4 - İhale dokümanın görülmesi ve temini : 

a) İhale dokümanının görüleceği yer : Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi 

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer : Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi 

c) İhale dokümanının satış bedeli (KDV dahil) : TL 100,00  

5 - İhaleye ilişkin bilgiler ile son teklif verme tarih ve saati  

a) Tekliflerin sunulacağı adres : Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme 

Şefliği     

b) İhalenin yapılacağı adres : Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

c) İhale (son  teklif verme) tarihi : 01.10.2020 Perşembe günü  

d) İhale (son  teklif verme) saati : Saat 14.30 

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 120 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi 

yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 7384/1-1 
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HALATLI TİP ÇEKTİRME ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

İşin Adı: Halatlı tip çektirme temini 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği hükümleri çerçevesinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

İhale kayıt numarası   : 2020/487858 

Dosya no   : 2024466 

1 - İDARENİN:  

a) Adres   : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak 

No: 2  67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası   : Tel : 0 372 252 40 00 (70 Hat) Faks : 0 372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi   :  

2 - İHALE KONUSU MALIN:  

a) Niteliği, türü ve miktarı   : Halatlı tip çektirme temini: 10 adet  

b) Teslim yeri   : TTK Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 

Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Ambarı / 

Zonguldak  

c) Teslim tarihi   : İşe başlanmasını müteakip 30 takvim günüdür. 

3 - İHALENİN:  

a) Yapılacağı yer   : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 

No:125 - ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati   : 30.09.2020 Çarşamba günü saat: 15:00 

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

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
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e) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 

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

gereken kriterler; 

4.2.1. Şartname ve soru formu cevapları 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında 

fiyat avantajı uygulamak koşuluyla, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 30,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 30.09.2020 Çarşamba günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 7374/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 

Manisa 2. İş Mahkemesinin 2018/178 Esas, 2019/125 karar sayılı ve 2019/489 Esas, 

2019/425 Karar sayılı dosyalarının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, 

Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar 

Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosyalar için 

uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân 

olunur. 7385/1-1 

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

MEF (Modern Eğitim Fen) Dersanesi Eğitim ve Bilimsel Araştırmaları Destekleme Vakfı, 

İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 24.10.2019 tarihinde kesinleşen 09.07.2019 tarih ve     

E: 2018/513, K: 2019/417 sayılı kararına istinaden dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 

 7442/1-1 

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

Türkiye’de Doğayı Koruma Vakfı, İstanbul Anadolu 15. Asliye Hukuk Mahkemesinin 

09.09.2020 tarihinde kesinleşen 26.06.2020 tarih ve E: 2017/243, K: 2020/238 sayılı kararına 

istinaden dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 

 7409/1-1 

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

VAKFIN ADI: Necmettin Erbakan Üniversitesi Geliştirme Vakfı 

VAKFEDENLER: Cem ZORLU, Ali ÇINAR, Uğur İbrahim ALTAY, Hasan KILCA, 

Mustafa KAVUŞ, Ahmet PEKYATIRMACI, Muhiddin OKUMUŞLAR, Zekeriya MIZIRAK, 

Oğuz DOĞAN, Ecevit ÖKSÜZ, Mustafa BÜYÜKKAPLAN, Dursun ODABAŞ, Fatih 

ÖZGÖKÇEN, Fatma Betül KOYUNCU, Cihangir MIHOĞLU. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: KONYA 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Konya 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 19/08/2020 tarihinde kesinleşen ve 09/07/2020 

tarihli E: 2020/209, K: 2020/260 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI:Yurt içi ve yurt dışında eğitim, öğretim, akademik ve kültür 

faaliyetlerinin desteklenmesi ve geliştirilmesini sağlamak üzere; Üniversitenin teknolojik altyapısı 

ile eğitim, araştırma ve uygulama imkânlarının geliştirilmesine destek olmak ve senette belirtilen 

diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 80.000-TL (SeksenbinTürkLirası) Nakit 

YÖNETİM KURULU: - 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: 

Fesih halinde ve borçlar ödendikten sonra kalan tüm varlıklar Vakıflar Genel 

Müdürlüğü’ne intikal eder. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 7364/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 7396/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 7397/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 
3194 sayılı İmar Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak görev ve sorumluluklarını 

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

Edirne İli, 43 Pafta, 18 Ada, 35 Parsel - Tekin EBREN (0022113112863411) - 07.09.2020 
tarihli ve 2020-01 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

Konya İli, M29 Pafta, 32357 Ada, 1 Parsel - Hüseyin ALKAN (0042113608832466) - 
09.09.2020 tarihli ve İPTAL-2020-5-005 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

Konya İli, 21K2 Pafta, 19467 Ada, 9 Parsel - MUSTAFA TOPAK Müh. Mim. İnş. San. 
ve Tic. Ltd. Şti. (0042311241561465) - Şirket Ortağı Hakan TOPAK - 09.09.2020 tarihli ve 
İPTAL-2020-5-006 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

Konya İli, 585 Ada, 50 Parsel - TIME İnş. San. Tic. Ltd. Şti. (0042313663754721) - 
Şirket Ortağı Ali USTA (0042112036088712) - 22.06.2020 tarihli ve İPTAL-2020-2-019 sayılı İl 
Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

Konya İli, M28 Pafta, 28850 Ada, 2 Parsel - DURAYDALILAR İnş. Kuy. ve Petr. San. 
Tic. Ltd. Şti. (0042315532330347) - Şirket Ortağı Hasan Hüseyin KÜÇÜKBALA - 29.07.2020 
tarihli ve İPTAL-2020-2-021 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

Konya İli, 27N4 Pafta, 20307 Ada, 3 Parsel - AYK Tarım Metal İnş. Oto. Mak. San. Tic. 
Ltd. Şti. (0042311890357065) - Şirket Ortağı Önder ÖZELLER - 05.05.2020 tarihli ve İPTAL-
2020-5-002 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

Bursa İli, H23D11C1B Pafta, 205 Ada, 2 Parsel - Abdurrahman SAYILGAN 
(0016111239162048) - 19.08.2020 tarihli İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

Bursa İli, H23D11C Pafta, 172 Ada, 1 Parsel - İNEGÖL ŞİMŞEK İnş. Taah. Gıda San. ve  
Tic. Ltd. Şti. (0016313394368430) - Şirket Ortağı Hülya ŞİMŞEK - 17.08.2020 tarihli İl Yetki 
Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

Ankara İli, 4279 Ada, 9 Parsel - Osman DURAK (0006110034075666) - 02.09.2020 
tarihli ve 2020-68 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

Ankara İli, 26429 Ada, 15 Parsel - Hatice ÜNAL (0006112851654303) - 02.09.2020 
tarihli ve 2020-70 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

Tokat İli, G37-D-07-D-2-B Pafta, 68 Ada, 44 Parsel - Ramazan BOLAT 
(0060112338056766) - 04.09.2020 tarihli ve 471 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile        
1 (bir) yıl. 

Tokat İli, 73 Pafta, 1071 Ada, 47 Parsel - Fadime AYDIN (0060113324422620) - 
04.09.2020 tarihli ve 480 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

Tokat İli, H37 Pafta, 97 Ada, 153 Parsel - TOKAT TAŞTANLAR İnş. Müt. Hayv. San. 
Tic. Ltd. Şti. (0060311183722137) - Şirket Ortağı Abdullah TAŞTAN - 04.09.2020 tarihli ve 477 
sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

Tokat İli, H37 Pafta, 2706 Ada, 16 Parsel - KUZEY 60 Yapı Mim. Müh. İnş. Taah. Prj. ve 
Dan. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. (0060311225996748) - Şirket Ortağı Serkan YILDIZ - 04.09.2020 
tarihli ve 470 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

Eskişehir İli, 21 M 2 D Pafta, 14600 Ada, 30 Parsel - ESÇ Çelik Yapı Müh. İnş. Taah. 
San. ve Tic. Ltd. Şti. (0016313327861121) - Şirket Ortağı Nazım ÇAYIR - 20.08.2020 tarihli ve 
İYKB-144 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

Bolu İli, 289 Ada, 157 Parsel - ROTA14 İnş. Eml. Hayv. Enerji Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. 
(0014313166431138) - Şirket Ortağı Aydın ŞAHİN - 04.09.2020 tarihli ve 0392 sayılı İl Yetki 
Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

Söz konusu yapı müteahhitlerinin yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması 
dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 

Yetki belge numarası olmayan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket müdürlerinin yetki belge 
numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde iptal süresince verilmemesine, 

Karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 7363/1-1 
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Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin çeşitli bölümlerinde görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim 
Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara 
öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili yönetmelik hükümlerine göre asgari 
başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla üniversitemiz web sitesinde belirtilen evrakları süresi 
içerisinde Üniversite Meydanı, No: 2, Mustafapaşa, Ürgüp/Nevşehir’de bulunan Üniversitemiz 
rektörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde, 
adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. 
Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içerisinde yapılmayan, posta ve 
e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular şahsen yapılacaktır. Bir kişi 
birden fazla kadroya başvuramaz. 

Doktor öğretim üyesi kadrosu için gerekli belgeler; 
1. Başvuru formu  
2. YÖK formatında özgeçmiş. 
3. Yayın listesi. 
4. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi. 
5. T.C. kimlik kartı / Nüfus cüzdanı örneği. 
6. 2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı/soyadı ve başvurulan kadro 

yazılacaktır). 
7. Erkek adaylar askerlik belgelerinin tasdikli örneğini. 
8. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD kaydı. 

Fakülte/Enstitü/ 
Yüksekokul 

Bölüm/Program 
Kadro 
Unvanı 

Özel Şartlar 
Kadro 
Sayısı 

Beşeri Bilimler 
Fakültesi 

İngilizce Mütercim 
ve Tercümanlık 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Çeviribilim veya 
İngiliz Dili ve Edebiyatı alanlarından birisinden lisans 
veya yüksek lisans mezunu olmak. Doktora derecesini 
Türkoloji veya Türkiyat Araştırmaları alanlarından 
birisinde almış olmak. 

1 

Beşeri Bilimler 
Fakültesi 

Psikoloji 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

Doktora derecesini Gelişim Psikolojisi alanında almış 
olmak. 

1 

İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve 
Kamu Yönetimi 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

Doktora derecesini Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
alanında almış olmak. Osmanlı modernleşmesi ve Türk 
siyasal hayatı konularında çalışmaları bulunmak. 

1 

Kapadokya 
Meslek 

Yüksekokulu 
İlk ve Acil Yardım 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

Doktora derecesini Halk Sağlığı alanında almış olmak. 
Yoğun bakım hemşireliği konularında çalışmaları 
bulunmak. 

1 

Beşeri Bilimler 
Fakültesi 

Türk Dili ve 
Edebiyatı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

Doktora derecesini Yeni Türk Edebiyatı alanında almış 
olmak. Roman ve roman kuramı üzerine çalışmaları 
bulunmak. 

1 
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Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLARA PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuracak adayların, 
09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim 
Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri 
tamamlaması gerekmektedir. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Bir kişi birden 
fazla kadroya başvuramaz. 



20 Eylül 2020 – Sayı : 31250 RESMÎ GAZETE Sayfa : 49 

 

Sınav Takvimi: 
İlk Başvuru Tarihi : 20.09.2020 
Son Başvuru Tarihi : 04.10.2020 
Ön Değerlendirme Tarihi : 05.10.2020 
Sınav Tarihi : 07.10.2020 
Sonuç Açıklama Tarihi : 08.10.2020 
Posta Adresi : Kapadokya Üniversitesi, 50420, Mustafapaşa-Ürgüp/Nevşehir 
Öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi kadrosu için gerekli belgeler; 
1. Başvuru Dilekçesi (Başvurdukları Bölüm Adı, İlan Tarihi, Yazışma Adresi ve Telefon 

Numaralarını İçeren Başvuru Dilekçesi) 
2. Başvuru formu  
3. ALES sonuç belgesi, 
4. ALES muafiyeti için görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet 

belgesi ve atama olur yazısı, 
5. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavından ve/veya 

eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge, 
6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 
7. Özgeçmiş, 
8. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, 
9. Lisans/Lisansüstü Mezuniyet Belgeleri (onaylı belge veya E-Devlet üzerinden 

alınabilir), 
10. Lisans not dökümü (onaylı belge), 
11. Son altı ayda çekilmiş 2 adet fotoğraf, 
12. Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (onaylı belge veya E-Devlet üzerinden 

alınabilir) 
13. Lisans mezunlarının alanları ile ilgili 2 (iki) yıl iş tecrübesi olduğunu gösterir belge 

(tecrübe şartı aranan kadrolar için Lisans mezuniyet sonrası, çalışılan iş ile ilgili SGK’dan 
alınacak onaylı hizmet dökümü eklenmesi gerekmektedir. Belirtilen süreyi tamamlamaması 
halinde başvuru kabul edilmeyecektir.), 

14. Arşiv kayıtlı adli sicil kaydı (E-Devlet üzerinden alınabilir) 

Fakülte/Enstitü/ 
Yüksekokul 

Bölüm/Program 
Kadro 
Unvanı 

Özel Şartlar 
Kadro 
Sayısı 

ALES YDS 

Beşeri Bilimler 
Fakültesi 

İngilizce 
Mütercim ve 
Tercümanlık 

Arş. Gör. 

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, 
Çeviribilim, İngiliz Dil Bilimi, İngilizce 
Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, 
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı ya da 
Karşılaştırmalı Edebiyat alanlarından 
birisinde tezli yüksek lisans veya doktora 
programına kayıtlı olmak. 

1 70 90 

Sağlık Bilimleri 
Yüksekokulu 

Dil ve 
Konuşma 
Terapisi 

Öğr. Gör. 
Dil ve Konuşma Terapisi ana bilim dalında 
yüksek lisans yapmış olmak. 

1 70 50 

Kapadokya 
Meslek 

Yüksekokulu 
Çocuk Gelişimi Öğr. Gör. 

Çocuk Gelişimi lisans mezunu olmak. Özel 
Eğitim alanında yüksek lisans yapmış 
olmak. Bir yükseköğretim kurumunda en az 
iki yarıyıl ders vermiş olmak. 

1 70 - 

Kapadokya 
Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi 
Laboratuvar 
Teknikleri 

Öğr. Gör. 

Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında 
lisans mezunu olmak. Histoloji ve 
Embriyoloji alanında yüksek lisans yapmış 
olmak. Bir yükseköğretim kurumunda en az 
iki yarıyıl ders vermiş olmak. 

1 70 - 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 7362/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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44
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (ANKUZEM) Yönetmeliğinin

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Bursa Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği
–– Fenerbahçe Üniversitesi İhale Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.’nin Ödeme Sistemi İşleticiliği Faaliyetlerine

İlave Olarak Yürütebileceği Diğer Faaliyetlere İlişkin Karar
–– Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemi

İşleticiliği Faaliyetlerine İlave Olarak Yürütebileceği Diğer Faaliyetlere İlişkin
Karar

–– Lydians Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Elektronik Para Kuruluşu
Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar

KURUL KARARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/09/2020 Tarihli ve 9554 Sayılı Kararı

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.


