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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Millî Savunma Bakanlığından:
MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ 
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/5/2015 tarihli ve 29347 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makina ve
Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişik-
liği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde yer alan “Kurum/MKE:”
ibaresi “Kurum:”, (ö) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca”
olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1)
numaralı alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bent eklenmiş ve diğer alt bent buna
göre teselsül ettirilmiştir.

“2) Müdür yardımcısı,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – (1) Sınava tabi olarak görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda

aşağıdaki şartlar aranır:
a) Şube müdürü, müdür, kısım müdürü kadrolarına atanabilmek için;
1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden

mezun olmak,
2) Müdür yardımcısı, uzman, başmühendis, teknik uzman, teknik şef, şef, sistem prog-

ramcısı, sivil savunma uzmanı, koruma ve güvenlik amiri, amir (itfaiye) unvanlarında; tek bir
unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere en az 2 yıl ya da tabip, diş tabibi, programcı
ve diyetisyen unvanında en az 10 yıl çalışmış olmak,

3) Kurumda en az 3 yıl çalışmış olmak,
4) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendindeki hizmet şartlarını taşımak.
b) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;
1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,
2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,
3) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendindeki hizmet şartlarını taşımak.
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c) Müdür yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden

mezun olmak,
2) Teknik şef, şef, sistem programcısı, koruma ve güvenlik amiri, amir (itfaiye) unvan-

larında; tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere en az 2 yıl ya da programcı ve
diyetisyen unvanında en az 8 yıl çalışmış olmak,

3) Kurumda en az 3 yıl çalışmış olmak.
ç) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendindeki hizmet şartlarını taşımak,
3) Kurumda en az 3 yıl çalışmış olmak,
4) Kurumda şef unvanında en az 2 yıl görev yapmış olmak.
d) Başmühendis pozisyonuna atanabilmek için;
1) Mühendislik fakültelerinin hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,
2) Mühendis unvanında olmak ve bu unvanda en az 6 yıl çalışmış olmak,
3) Kurumda en az 3 yıl çalışmış olmak.
e) Teknik uzman pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık teknik fakülte veya yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölüm-

lerinden mezun olmak,
2) Kurumda en az 3 yıl çalışmış olmak,
3) Çözümleyici, sistem programcısı, programcı, mühendis, mimar, kimyager, istatis-

tikçi, matematikçi unvanlarında; tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere top-
lamda en az 6 yıl çalışmış olmak.

f) Teknik şef pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az 2 yıllık teknik yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun

olmak,
2) Kurumda en az 3 yıl çalışmış olmak,
3) Çözümleyici, sistem programcısı, programcı, mimar, kimyager, istatistikçi, matema-

tikçi, tekniker, teknisyen, teknik ressam unvanlarında; tek bir unvanda veya birden fazla un-
vanda olmak üzere toplamda en az 6 yıl çalışmış olmak.

g) Uzman pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Şef unvanında bulunmak ve bu unvanda en az 2 yıl çalışmış olmak,
3) Kurumda en az 3 yıl çalışmış olmak.
ğ) Şef pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az 2 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Kurumda en az 3 yıl çalışmış olmak,
3) Memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, puvantör,

sağlık memuru, çocuk gelişimcisi, sekreter, hemşire, tekniker, teknisyen unvanlarında; tek bir
unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az 6 yıl çalışmış olmak.

h) Koruma ve güvenlik amiri pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) En az 8 yıl hizmeti olmak,
3) Koruma ve güvenlik amir yardımcısı veya koruma ve güvenlik grup şefi unvanla-

rından birinde bulunmak,
4) Kurumda koruma ve güvenlik amir yardımcısı unvanında en az 2 yıl veya koruma

ve güvenlik grup şefi unvanında en az 4 yıl çalışmış olmak,
5) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen

şartlar ile 7/10/2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Hiz-
metlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte belirtilen diğer koşullara sahip
olmak.

ı) Koruma ve güvenlik amir yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
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2) En az 6 yıl hizmeti olmakla birlikte, Kurumda koruma ve güvenlik grup şefi unva-
nında en az 2 yıl çalışmış olmak,

3) 5188 sayılı Kanunda belirtilen şartlar ile Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun
Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte belirtilen diğer koşullara sahip olmak.

i) Koruma ve güvenlik grup şefi pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Kurumda koruma ve güvenlik görevlisi unvanında en az 4 yıl çalışmış olmak,
3) 5188 sayılı Kanunda belirtilen şartlar ile Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun

Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte belirtilen diğer koşullara sahip olmak.
j) İtfaiye işlerinden sorumlu amir pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) En az 6 yıl hizmeti olmak,
3) Kurumda itfaiye şefi unvanında en az 3 yıl çalışmış olmak.
k) İtfaiye şefi pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Kurumda itfaiyeci unvanında en az 6 yıl çalışmış olmak.
l) Memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, sekreter,

koruma ve güvenlik görevlisi, şoför pozisyonlarına atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Hizmet süresi toplamı en az 5 yıl olmak,
3) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni pozisyonuna atanabilmek

için, bilgisayar kullanma eğitiminde başarılı olduğuna ilişkin Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı
belge ya da sertifikaya sahip olmak,

4) Şoför pozisyonuna atanabilmek için, görevin gerektirdiği sürücü belgesine sahip ol-
mak,

5) Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonuna atanabilmek için, 5188 sayılı Kanunda
belirtilen şartlar ile Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönet-
melikte belirtilen diğer koşullara sahip olmak,

6) Hizmetli, dağıtıcı, çocuk bakıcısı unvanlarında; tek bir unvanda veya birden fazla
unvanda olmak üzere toplamda en az 3 yıl çalışmış olmak.

m) Sistem programcısı pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,
3) Hizmet süresi toplamı en az 6 yıl olmak.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Milli”

ibaresi “Millî” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkrada yer alan “, Türkiye ve Orta Doğu Amme
İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe 24 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk
MADDE 24/A – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütler Kuruma

bildirilir. Kurum bu tereddütleri gidermeye yetkilidir.”
MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel

Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/5/2015 29347

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

17/10/2017 30213
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Avrasya Üniversitesinden:
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Avrasya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ens-

titüsüne bağlı lisansüstü programlarda yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Avrasya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde

yürütülen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlilik programları ile bunların gerektirdiği eği-
tim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine yönelik programlardan oluşan lisansüstü
eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından merkezi olarak yapılan

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Bilimsel hazırlık: Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin gerektiğinde ek-

sikliklerini gidermek için öngörülen ve en çok bir takvim yılı süreli tamamlama eğitimini,
ç) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders, proje, tez çalışması dönemlerinde reh-

berlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,
d) EABD: Enstitü Anabilim Dalını,
e) EABDB: Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığını,
f) Enstitü: Avrasya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,
g) Enstitü anabilim dalı akademik kurulu: Enstitü anabilim dalının, lisansüstü düzeyde

ders veren ve/veya tez yöneten, tam zamanlı öğretim üyelerinden ve doktora unvanına sahip
öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

ğ) Enstitü Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür yardımcıları ve
Enstitüde öğretim programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten Enstitü anabi-
lim dalı başkanlarını,

h) Enstitü Yönetim Kurulu: Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları, Müdür tara-
fından gösterilecek altı aday arasından Enstitü Kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim
üyesinden oluşan kurulu,

ı) İkinci danışman: Lisansüstü program öğrencisinin tez çalışması konusunun özelliği
gereği, Enstitü Yönetim Kurulunca atanan, Avrasya Üniversitesinde veya başka bir yükseköğretim
kurumunda görevli bir öğretim üyesi veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini,

i) Lisansüstü eğitim: Tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans ve doktoraya yönelik
programlardan oluşan eğitimi,

j) Lisansüstü ikinci öğretim programı: Enstitüde ilgili mevzuat hükümlerine göre yapı-
lan ikinci öğretim programını,

k) Mütevelli Heyeti: Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
l) Program: Yüksek lisans ve doktora unvanlarına yönelik belirli sayıda ve belirli içe-

rikte zorunlu ve seçmeli dersler ile doktora yeterlik sınavı, tez ve uygulamalarını,
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m) Program akademik kurulu: Aynı Enstitü anabilim dalında birden çok program olduğu
durumlarda her program için kurulan kurulu,

n) Program koordinatörü: Program akademik kuruluna ve yürütme kuruluna başkanlık
eden öğretim üyesini,

o) Program yürütme kurulu: Üç veya beş kişiden oluşan ve üç yıl süreyle görev yapmak
üzere kurulan, ilgili lisansüstü programın yürütülmesinden sorumlu olan kurulu,

ö) Rektör: Avrasya Üniversitesi Rektörünü,
p) Senato: Avrasya Üniversitesi Senatosunu,
r) Tez: Yüksek lisans tezi, doktora tezi ve uygulamasını,
s) Tez izleme komitesi: Doktora programlarında kayıtlı öğrencinin tez çalışmasını iz-

leyen komiteyi,
ş) Tez jürisi: Tezli yüksek lisans doktora ve sanatta yeterlikte öğrencinin tez çalışma-

sındaki başarı durumunu belirleyen jüriyi,
t) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,
u) Üniversite: Avrasya Üniversitesini,
ü) Üniversite Yönetim Kurulu: Avrasya Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
v) Yeterlik sınavı: Doktora programlarındaki öğrencilerin kayıtlı oldukları programlar-

daki temel konularda ve tezi ile ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının belir-
lendiği sınavı,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programların Açılması, Öğrenci Kabulü, Kayıtlar, Öğretim Dili,
İzin ve İlişik Kesmeye İlişkin Esaslar

Lisansüstü programların kapsamı
MADDE 5 – (1) Lisansüstü öğretimi; aşağıda tanımlanan yüksek lisans ve doktora dü-

zeylerinde yapılır:
a) Yüksek lisans programı; bir yükseköğretim kurumundan lisans diploması ya da buna

eşdeğer bir derece almış olanların, bu eğitim üzerine yapacakları öğretim, bilimsel araştırma,
sanat alanında çalışmalar, uygulama etkinlikleri ve tez çalışmasını kapsar. Yüksek lisans prog-
ramları tezli, tezsiz veya seçime bağlı tezli olabilir. Bir lisans programında bu seçeneklerden
hangisinin uygulanacağına ilgili program yürütme kurulunun önerisi, Enstitü anabilim dalı baş-
kanlığının ve Enstitü Yönetim Kurulunun uygun görüşleri ve Senatonun onayı ile karar verilir.
Yüksek lisans programlarından olan ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programı ise; bir yük-
seköğretim kurumundan lisans diploması ya da buna eşdeğer bir derece almış olanların, bu
eğitim üzerine yapacakları öğretim, bilimsel araştırma, sanat alanında çalışmalar ve uygulama
etkinliklerini kapsar.

b) Doktora programı; yüksek lisans veya lisans eğitimi üzerine yapılacak öğretim, ye-
terlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

Program açılması ve kontenjanlar
MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlar, Enstitü Kurulunun önerisi, Senatonun kararı,

Mütevelli Heyetinin onayı ve Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) kararı ile açılır.
(2) Açılan programlara öğrenci alınıp alınmayacağı, programa kabul edilecek öğrenci

sayısının saptanması, Enstitü Kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve Mütevelli Heyetinin onayı
ile belirlenir.

(3) Öğrenci alacak yüksek lisans ve doktora programları, son başvuru tarihi, giriş sınavı
tarihi, program kontenjanları, başvuru ve kayıt sırasında istenilecek belgeler, her yarıyıl için
Enstitü web sayfasında ilan edilerek duyurulur.

Lisansüstü programların yürütülmesi
MADDE 7 – (1) Lisansüstü programları EABDB tarafından yürütülür. Lisansüstü prog-

ramlarının düzenli yürütülmesi ve öğretim kalitesinin sürekli iyileştirilmesi Enstitü anabilim
dalı başkanlığı sorumluluğundadır.
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(2) Öğrenci, sorunları için EABDB’ye başvurur. Karar Enstitü Yönetim Kurulunca ve-
rilir. Enstitü Yönetim Kurulu kararına itirazlar, Üniversite Yönetim Kurulunda sonuçlandırılır.

Programlara başvuru
MADDE 8 – (1) Lisansüstü programına giriş için başvuru, lisansüstü öğrenci kabul

ilanında belirtilen usul ve şartlara uygun olarak, son başvuru tarihine kadar Enstitü Müdürlü-
ğüne yapılır.

(2) Bir aday yüksek lisans için en fazla iki, doktora için ise sadece bir programa başvuru
yapabilir.

(3) Lisansüstü programlara başvuru yapan adayların aşağıda belirtilen koşulları yerine
getirmesi gerekir:

a) Yüksek lisans programına başvurabilmek için; adayların bir lisans diplomasına ve
başvurduğu programın puan türünde 55 ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Yüksek
lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanının yanı sıra lisans not ortalaması ve mü-
lakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için aday-
ların sağlaması gereken diğer belgeler ve hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği, Enstitü
Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir. ALES puanının % 50’den az olmamak
koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Senato
kararına bağlı olarak sadece ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir. Tezsiz yüksek lisans
programlarına öğrenci kabulünde, ALES notu getirme şartı ve ALES taban puanı Senato tara-
fından belirlenir.

b) Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans
diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakül-
teleri diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık
Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sa-
hip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55, lisans diplomasıyla başvu-
ranlardan 80, standart puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES
standart puanına sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların
lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları
gerekir. Yüksek lisans derecesiyle doktoraya başvuracak olanların doktora programlarına ka-
bulünde, ALES puanı yanı sıra lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu
da değerlendirilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması ge-
reken referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası
standart sınavlar benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir. Ancak doktora programına
öğrenci kabulünde ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir
sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce,
Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası
Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari
puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından
karar verilir. ALES puanının % 50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendir-
meye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Senato kararına bağlı olarak yalnız ALES puanı
ile de öğrenci kabul edilebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve YÖK tarafından ilan edilen eş-
değer puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir.

c) Doktora programlarına; hangi lisans ve/veya yüksek lisans programlarından mezun
olanların başvurabileceği, Üniversitelerarası Kurul kararı ile belirlenir. Bu programlara ayrıca,
Senato tarafından belirlenen lisans ve/veya tezli yüksek lisans programlarından mezun olan
öğrenciler de kabul edilebilir.

ç) Adayların başarı notu; alanında ALES puanının en az % 50’si, lisans notu, yabancı
dil puanı, sözlü sınavı ve referansları EABDB tarafından her yarıyıl başında belirlenen ve Se-
nato tarafından onaylanan oranlara göre sınav jürisi tarafından değerlendirilerek hesaplanır.
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Başarılı bulunanlar puan sırasına göre lisansüstü programlara kabul edilir. Gerektiğinde, ilgili
anabilim dalının özelliğine bağlı olarak; başvuru alanlarının sınırlandırılması, kontenjanların
alanlara göre dağılımı, yabancı dil seviyesi ile ilgili hususlara Enstitü Kurulunun önerisi ile
Senato tarafından karar verilir. Yüksek lisans programlarına ilan edilen kontenjanlar dahilinde
kabul edilen öğrencilerin listeleri, Enstitü Müdürlüğü tarafından açıklanır.

d) Rektörlük tarafından öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlarının adları, başvuru
için gerekli belgeler, son başvuru tarihi ve diğer hususlar, Enstitü Yönetim Kurulu kararı doğ-
rultusunda her yarıyıl başında ilan edilir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında nitelikleri aşağıda belirtilen

adayların eksikliklerini gidermek amacıyla;
a) Lisans derecesi başvurdukları yüksek lisans programından farklı alanlarda olan aday-

lara,
b) Lisans derecesi Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından olan yüksek li-

sans programı adaylarına,
c) Lisans veya yüksek lisans derecesi Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumların-

dan olan doktora programı adaylarına,
ç) Lisans veya yüksek lisans derecesi başvurdukları doktora programından farklı alanda

olan adaylara Senato tarafından belirlenen esaslara göre bilimsel hazırlık programı uygulana-
bilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık progra-
mındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yö-
netim Kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen bir yüksek lisans veya doktora öğrenci-
sinin başvurmuş olduğu programa başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerinin
tümünü en az CC notu ile tamamlaması zorunludur.

(4) Bilimsel hazırlık öğretiminin birinci yılının sonunda, bilimsel hazırlık derslerini ta-
mamlayamayan öğrencilerin bu koşulu sağlayıncaya kadar geçirdikleri süre azami süreden sa-
yılır.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim
Kurulu kararı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde
ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konu-
daki diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 11 – (1) Üniversitedeki veya başka bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü

programında en az bir yarıyılı tamamlamış öğrenci, Senato tarafından belirlenen esaslar çer-
çevesinde yatay geçiş yoluyla Üniversitenin lisansüstü programlarına kabul edilebilir.

Yabancı öğrenci kabulü
MADDE 12 – (1) Yabancı uyruklu adayların lisansüstü eğitim programlarına kabul ko-

şulları, ilgili program yürütme kurulu ve EABDB’nin görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun
önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

Lisansüstü programlara kayıt ve kayıt yenileme
MADDE 13 – (1) Üniversitede başvurdukları lisansüstü programlarda öğrenim yapma

hakkı elde eden adaylar kayıtlarını, akademik takvimde belirlenen süre içinde Senato tarafından
belirlenen esaslara göre yaptırırlar. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Enstitü tarafından
onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın be-
yanına dayanılarak işlem yapılır.
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Öğretim dili
MADDE 14 – (1) Lisansüstü programlarının öğretim dili; programın açılışı sırasında

Senato tarafından belirlenir.
İzin
MADDE 15 – (1) Lisansüstü eğitiminde verilebilecek izinlere ilişkin hususlar Senato

tarafından belirlenir.
Öğretim ücreti
MADDE 16 – (1) Enstitüde lisansüstü eğitim-öğretim ücrete tabidir.
(2) Öğretim ücretleri program bazında veya yıllık olarak her akademik yıl için Mütevelli

Heyeti tarafından belirlenerek ilan edilir.
(3) Öğrencilerin eğitim-öğretim ücretini ödeme şekli Mütevelli Heyeti tarafından be-

lirlenir. Öğrencinin kesin kaydının yapılması, kaydının yenilenmesi ve kaydının dondurulması
için eğitim-öğretim ücretini süresi içinde yatırması gerekir.

İlişik kesme ve kayıt silme
MADDE 17 – (1) Öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirmek isteğini yazılı olarak

beyan etmesi veya 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğ-
retim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan
çıkarma cezası alması durumunda Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kaydı silinir.

(2) Enstitü ile ilişiği kesilen öğrencinin öğretim ücretine ilişkin hususlar Mütevelli He-
yetince belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Ders ekleme-ders bırakma
MADDE 18 – (1) Öğrenciler; her yarıyılın başlangıcında ve akademik takvimde belir-

tilen süre içinde danışmanın uygun görüşünü almak şartıyla, o yarıyılın eğitim programında
mevcut olan başka dersleri programlarına ekleyebilir veya devam etmekte oldukları dersleri
bırakabilir. Ders ekleme-bırakma süresinden sonra değişiklik, sadece Enstitü Yönetim Kuru-
lunun öğrencinin mazeretini uygun görmesi ile yapılabilir. Yedi haftalık yaz öğretiminde ders
ekleme-bırakma yaz öğretiminin birinci haftası sonuna kadar yapılabilir.

Derslerden çekilme
MADDE 19 – (1) Danışmanın uygun görüşü olmak şartıyla, öğrenciler her yarıyılın

yedinci haftasının sonuna kadar yazıldıkları derslerin birinden çekilebilir ve bu ders öğrencilerin
not çizelgesinde yer alır. Bu şekilde bırakılan ders yerine, o yarıyıl içinde, Enstitü Yönetim
Kurulu tarafından kabul edilebilecek zorunlu sebepler dışında, öğrenciler başka bir derse kayıt
yaptıramaz.

Derslerin açılması ve ders sorumlulukları
MADDE 20 – (1) Her yarıyıl verilecek dersler ve bu dersleri vermek üzere görevlen-

dirilecek öğretim elemanları; program yürütme kurulu tarafından belirlenerek, Enstitü anabilim
dalına sunulur. EABDB’nin önerisi, ilgili idari birimin onayı ile Enstitü Yönetim Kurulunca
karara bağlanır ve ilan edilir.

(2) Lisansüstü düzeyindeki dersler, ilke olarak öğretim üyeleri tarafından verilir. Prog-
ram akademik kurulunda ilgili dersi verecek öğretim üyesinin bulunmaması durumunda, prog-
ram  yürütme kurulu ve EABDB’nin gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun uygun
görüşü ve Rektörün onayı ile öğretim görevlileri ve Üniversite dışındaki kurum ve kuruluşlarda
görev yapan alanında uzman kişiler tarafından da verilebilir.

Derslerin kredi sistemi
MADDE 21 – (1) Kredi sistemi, ulusal kredi sistemi ve AKTS’ye göre düzenlenir.
(2) Bir lisansüstü dersin yarıyıl ulusal kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin

haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının
toplamıdır.
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(3) AKTS’de bir dersin kredisi, Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde yedinci ve
sekizinci düzeyler için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin
kazandırılmasına dayalı haftalık öğrenci iş yükünü temsil eder.

(4) AKTS kullanımı ile ilgili temel esaslar Enstitü Yönetim Kurulu önerisiyle Senato
tarafından belirlenir.

Ders sınavları ve değerlendirme
MADDE 22 – (1) Bir yarıyıl içinde en az iki kez başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim

üyesinin takdirine göre bunlardan biri sınav şeklinde diğeri; sınav, ödev, proje, laboratuvar ra-
poru veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılır.

(2) Öğrenciler, yarıyıl içi sınav ve çalışmalarından başka yarıyıl sonu sınavına tabi tu-
tulur. Yarıyıl sonu sınavları ve/veya değerlendirmeleri, anabilim dallarınca belirlenen ve Enstitü
müdürlüğünce ilan edilen yer ve zamanda yapılır. Yarıyıl içi sınavına giremeyen ve mazereti
Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenci yarıyılın son haftası içinde yapılacak
yarıyıl içi mazeret sınavına girebilir. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı
yapılmaz.

(3) Yarıyıl sonu sınavına girebilmek için;
a) Teorik derslerin en az % 70’ine katılmak,
b) Uygulama veya varsa laboratuarların en az % 80’ine katılmak,
c) Uygulama veya laboratuarda başarılı olmak,
gerekir.
(4) Yarıyıl sonu sınavına girmiş bir öğrenciye verilecek yarıyıl ders notu, yarıyıl sınavı

sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları göz önünde tutularak öğretim üyesi tarafından takdir olunur.
Yarıyıl sonu sınavını gerektirmeyen proje, stüdyo ve benzeri dersler; öğretim üyesinin, Enstitü
anabilim dalı başkanlığının görüşleri de alınarak Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun belir-
lediği esaslara göre belirlenir. Bu durumda yarıyıl ders notu, öğrencinin yarıyıl içi çalışmaları
ve/veya değerlendirmeleri göz önünde tutularak verilir.

(5) Yarıyıl içi değerlendirmelerin başarı notuna katkısı % 40’tan az, % 60’tan fazla ola-
maz. Dersi veren öğretim üyesi verdiği dersin yıl içi değerlendirmesinin ne şekilde olacağını
ve başarı notuna katkısını yarıyıl başında anabilim dalı başkanlığına bildirir ve ayrıca öğren-
cilere duyurur. Son değerlendirme; o dersi alan tüm öğrencilerin genel başarı düzeyi de göz
önüne alınarak, dersi veren öğretim elemanlarınca, 23 üncü maddede belirtilen harf notlarından
birisi ile belirlenir.

(6) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt ortamında ve
eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli bi-
çimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına
izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir.

(7) Uzaktan öğretim programlarında öğrenci devamı konusu, YÖK tarafından belirlenen
esaslar çerçevesinde Enstitü tarafından düzenlenir.

(8) Her yarıyıl sonunda genel sınavı izleyen dönemde bütünleme sınavı yapılır. Bir
dersten devamsızlık nedeniyle başarısız olanlar o dersin bütünleme sınavına giremezler. Bü-
tünleme sınav sonucu genel sınav sonucu yerine sayılır.

Ders başarı notları
MADDE 23 – (1) Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri

öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders başarı notu olarak takdir olunur.
a) Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:
Harfli Başarı Notu Katsayı 100’lük Not

AA 4.00 88-100 
BA 3.50 80-87 
BB 3.00 73-79 
CB 2.50 66-72 
CC 2.00 60-65 
FF 0.00 0-59 
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b) Ortalamalara katılmayan notlara karşılık gelen ancak öğrencilerin not çizelgelerinde
ve dosyalarında durumlarını gösteren aşağıdaki kısaltmalar ya da açıklamalar da kullanılabilir:

1) Eksik (E) notu; hastalık veya geçerli başka bir nedenle dönem içinde başarılı olduğu
halde ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci, herhangi bir
dersten (E) notu aldığı takdirde, notların Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim tarihinden
itibaren on beş gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde (E)
notu kendiliğinden FF haline gelir. Ancak, uzayan bir hastalık ve benzeri hallerde, EABDB’nin
önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla E notunun süresi bir sonraki kayıt döneminin
başlangıcına kadar uzatılabilir.

2) Başarılı (B) notu; kredisiz derslerde, tez çalışmalarında ve dönem projesinde başarılı
öğrencilere verilir.

3) Kalır (K) notu; kredisiz derslerde, tez çalışmalarında ve dönem projesinde başarısız
olan öğrencilere verilir.

4) Süren çalışma (S) notu; yarıyıl sonunda tamamlanamayarak uzatma süresi alan proje,
tez ve benzeri çalışmalara verilir. Uzatma süresi sonunda S notu, harfli başarı notuna dönüştü-
rülür.

5) Transfer (T) notu; yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrencilere, daha önce başarmış
oldukları ve eşdeğerliği anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine Enstitü tarafından kabul
edilmiş dersler için verilir. T notu ortalama hesaplarına dahil edilmez.

6) Girmedi (GR) notu; öğrencinin girmediği sınavlara verilir. Sınavlarda GR notu alan
öğrenci mazeret sınavlarına girerse, GR notu sayısal nota dönüştürülür. Mazeret sınavlarına
girmezse GR notu sıfıra dönüştürülür.

7) Muaf (M) notu; Senato tarafından belirlenen derslerden ilgili anabilim dalınca uy-
gulanan muafiyet sınavı sonucunda kredisiz olarak muaf tutulan öğrencilere verilir. M notu or-
talamaya katılmaz, ancak not belgelerinde gösterilir.

8) Çekilmiş (Ç) notu; normal ders ekleme ve ders bırakma süresi bittikten sonra öğren-
cinin yarıyıl başından itibaren ilk yedi hafta içinde, danışmanının önerisi ve Enstitü Yönetim
Kurulunun izni ile çekilmesine izin verilen bir ders için kullanılır.

9) Devamsız (D) notu; derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ders uy-
gulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için başarısız olan öğrencilere öğretim ele-
manınca verilir. D notu, not ortalaması hesabında FF notu işlemi görür.

(2) Herhangi bir yarıyılın ağırlıklı not ortalaması; o yarıyılda öğrencinin aldığı her der-
sin kredisi ile o dersten alınan yarıyıl ders notu katsayısı çarpımları toplamı kredi toplamına
bölünerek bulunur. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki haneli olarak gösterilir.

(3) Dersleri başarı ile tamamlamış sayılmak için ağırlıklı genel not ortalamasının (AGNO)
4.0 üzerinden yüksek lisansta en az 2.0, doktorada en az 3.0 olması gerekir. AGNO’ları bu de-
ğerlerin altında olan öğrenciler, öğrenim süresi içinde olmak koşuluyla, başarı notu en düşük
olandan başlayarak yeteri kadar dersi tekrarlar veya aynı nitelikteki başka dersleri alırlar. Bu
dersler için en son alınan notlar geçerlidir.

(4) Yüksek lisans programında bulunan bir öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi
için, o dersten yarıyıl başarı notu olarak AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini almış olması
gerekir. Doktora programlarında okuyan bir öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için
o dersten en az BB düzeyinde not alması gerekir.

(5) Yarıyıl sonu ders notları, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına verildiği anda kesinleşir
ve ilan edilir.

Notlarda maddi hata
MADDE 24 – (1) Notlarla ilgili herhangi bir maddi hata, dersi veren öğretim elemanı-

nın veya öğrencinin başvurusu ile yarıyıl veya yaz öğretimi sonu notlarının ilan tarihinden iti-
baren bir hafta içinde EABDB’nin onayı ile yapılır. Bu süreyi aşan durumlarda maddi hata ile
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düzeltme işlemlerinin dersin verildiği EABDB’nin önerisi üzerine ve o EABD’nin bağlı bu-
lunduğu Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yapılması gerekir. Maddi hata düzeltme işlemleri
ile ilgili tarihler akademik takvimde belirtilir.

Başarısızlık nedeniyle ders tekrarı
MADDE 25 – (1) Zorunlu bir dersten yüksek lisansta CC’den düşük, doktorada BB’den

düşük not alan öğrenci, bu dersi ilk açıldığında tekrar almak zorundadır. Ancak başarısız olunan
dersin ilgili dönemde açılmaması halinde, Enstitü Yönetim Kurulu, öğrencinin danışmanının
ya da program koordinatörünün olumlu görüşünü alarak, öğrencinin zorunlu dersin kredi saatini
karşılayan başka bir dersi almasına izin verebilir.

(2) Seçimlik bir dersten başarısızlık durumunda bu ders ilk açıldığında tekrarlanır veya
bu dersin yerine başka bir ders alınabilir.

Not ortalamaları
MADDE 26 – (1) Öğrencilerin başarı durumu, her yarıyıl sonunda not ortalamaları

Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından hesaplanarak belirlenir.
(2) Herhangi bir yarıyılın ağırlıklı not ortalaması (ANO); o yarıyılda öğrencinin aldığı

her dersin kredisi ile o dersten alınan yarıyıl ders notu katsayısı çarpımları toplamı kredi top-
lamına bölünerek bulunur. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki haneli olarak gösterilir.

(3) AGNO; öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren almış olduğu ve
bu lisansüstü programda geçerli olan derslerin tümü göz önünde bulundurularak hesaplanır.
Gerek ANO ve gerekse ağırlıklı genel not ortalamasında (AGNO) AA’dan FF’ye kadar verilen
notlar esas alınır. AGNO’ya, tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır.

Ders yükünün tamamlanması
MADDE 27 – (1) Lisansüstü programa kayıtlı öğrencilerin ders yüklerini tamamlamış

sayılabilmesi için, ilgili lisansüstü programında belirlenen zorunlu ve seçmeli derslere kayıt
yaptırmış ve bu dersleri başarmış olması gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 28 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel/sanatsal

araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama ile sanatsal yaratma
ve uygulama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program toplam 21 krediden az olmamak
koşuluyla; en az yedi adet ders, en az bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Ders sayısı
ve kredi toplamı, Enstitü Kurulu kararı ile %50 oranında artırılabilir. Tezli yüksek lisans prog-
ramı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi
dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
Seminer dersi ve tez çalışması başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç
üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşuluyla, lisans derslerinden de seçilebilir. Ayrıca dersler ilgili EABDB’nin önerisi ve
Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden
de seçilebilir. Bu şekilde başka bir yükseköğretim kurumundan alınan derslerin toplam kredisi
öğrencinin programındaki derslerin toplam kredisinin 1/2’sini geçemez.

Süre
MADDE 29 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem
için kayıt yaptırıp yaptırılmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup program en çok altı yarıyılda
tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşulları-
nı/ölçütlerini yerine getiremeyen, azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan
veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
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(3) Yüksek lisans programından süresinden önce mezun olabilecek öğrencilerin du-
rumları Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Tez danışmanı atanması
MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans programında öğrenci; birinci yarıyılın başından

itibaren en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar çalışmak istediği danışman adayını, yine en geç
ikinci yarıyılın sonuna kadar, tez konusu ve tez öneri raporu; öğrenci tarafından, tez danışmanı
denetiminde hazırlanarak EABD aracılığıyla Enstitü müdürlüğüne iletilir. Tez öneri raporu
üzerinde daha sonra yapılması istenilen değişiklikler için Enstitü Yönetim Kurulunun onayı
alınır. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ve/veya
tez danışmanının haklı ve geçerli bir nedenle danışmanlığı sürdüremeyeceği hallerde, öğren-
cinin tercihini de dikkate alarak EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile
ikinci tez danışmanı atanabilir. Tez danışmanı atanıncaya kadar bu görev Enstitü anabilim dalı
başkanı tarafından yürütülür.

(2) Tez danışmanı, öğretim üyelerinden seçilir. Zorunlu durumlarda danışman, Enstitü
anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenen
doktoralı olan öğretim görevlileri ve diğer üniversitelerde görevli öğretim üyeleri arasından
da seçilebilir. Gerekli hallerde öğrencinin veya tez danışmanının talebi, anabilim dalı başkan-
lığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla tez danışmanı değişikliği yapılabilir.

Seminer dersi
MADDE 31 – (1) Tezli yüksek lisans programında yer alan seminer dersi, anabilim

dalı başkanlığı tarafından her yarıyıl başında açılır. İkinci yarıyıl sonuna kadar tez danışmanını
ve konusunu belirleyerek Enstitüye bildiren öğrenci, en geç üçüncü yarıyıl başında seminer
dersine kayıt yaptırmak ve aynı dönem içerisinde tez konusuyla ilgili bir seminer vermek zo-
rundadır.

(2) Öğrenci seminer dersine ilişkin talep formunu seminer tarihinden en az bir hafta
önce Enstitüye verir. Seminer sunumu Enstitü tarafından ilan edilir. Seminer sunumu program
koordinatörü, tez danışmanı, ilgili programdan en az bir öğretim elemanı ve dinleyicilerin ka-
tılımıyla yapılır.

(3) Seminer bitiminde, program koordinatörü, tez danışmanı ve ilgili programdan se-
miner sunumuna katılan bir öğretim elemanınca imzalanan seminer tutanağı aynı gün Enstitüye
verilir. Tutanakta sonuç başarılı ise B, başarısız ise K notu verilir. Başarısız olan öğrenci semi-
ner dersini bir sonraki dönem tekrar alır.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 32 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları,

Enstitü Kurulu tarafından önerilip Senato tarafından onaylanan tez yazım esaslarına uygun bi-
çimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı
ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri Üniversite içindeki başka bir
EABD’den veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş öğretim üye-
sinden oluşur. Jürinin üç öğretim üyesinden oluşması durumunda, ikinci tez danışmanı jüri
üyesi olamaz.

(3) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme
ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir ol-
duğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin
intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki ve-
rilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü
yönetim kuruluna gönderilir.

(4) Öğrencinin tez savunmasına girebilmesi için, Üniversite adına ulusal veya uluslararası
hakemli bir dergide yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş alanı ile ilgili en az bir adet ma-
kalesini tezi ile birlikte Enstitüye sunması gerekir. EABDB ulusal veya uluslararası hakemli
derginin hangi indeks kapsamında olacağına karar verebilir.
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(5) Jüri üyeleri söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı
için durum bir tutanakla belirlenerek Enstitü Müdürlüğüne bildirilir ve en geç on beş gün içinde
ikinci bir toplantı günü belirlenir. Tez sınavının tarihi ve saati jüri başkanı tarafından Enstitüye
en geç bir hafta önceden bildirilir. Enstitü tez sınavıyla ilgili bilgileri ilan eder. Tez sınavı tüm
dinleyicilere açık olan tez çalışmasının savunulması ve bunu izleyen soru ve cevap bölümünden
oluşur.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar Enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen
üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en
geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen
veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya öğ-
rencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje ya-
zımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans dip-
loması verilerek programla ilişiği sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci
ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine
devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sı-
navlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik
statüleri devam eder.

(7) Öğrenci, başarıyla savunduğu ve tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazıp ciltlettiği
tezini, altı kopya halinde jüri üyelerine onaylatarak sınava girdiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde Enstitüye teslim eder ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine,
yüksek lisans diploması verilir.

Mezuniyet ve diploma
MADDE 33 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla,

yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay
içinde ilgili Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğren-
cisine tezli yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD’deki prog-
ramın onaylanmış adı, verilen unvan, Enstitü Müdürü ve Rektörün imzası bulunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda

bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz
yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir. Bu program toplam 30
krediden ve 90 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 10 ders ile dönem projesi dersinden
oluşur. Dönem projesi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin
alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek
zorundadır. Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda
yeterlik sınavı uygulanabilir. İkinci lisansüstü öğretim programlarında sadece tezsiz yüksek li-
sans eğitimi yürütülebilir. Bu programlarda doktora ve tezli yüksek lisans eğitimi yapılamaz.
Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması ko-
şuluyla, lisans derslerinden de seçilebilir.

(2) Öğrenci derslerini ve dönem projesini tamamlamasından sonra, EABDB’nin önerisi
ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenen üç veya beş kişilik jüri tarafından yeterlik
sınavına alınır. Bu sınavda, öğrenciye aldığı dersler ve dönem projesi ile ilgili sorular sorulur.
Sözlü olan bu sınav sonucunda jüri, başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya
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başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Sınav sonucu EABDB tarafından, yeterlik sı-
navını izleyen üç gün içinde Enstitüye bir tutanakla bildirilir. Yeterlik sınavında başarısız olan
öğrenci en geç üç ay sonra tekrar sınava alınır. Bu sınavda başarısız olan öğrencinin Enstitü
ile ilişiği kesilir. Uzaktan eğitime dayalı tezsiz yüksek lisans programlarının yeterlik sınavı Se-
natonun kararı ile internet üzerinden web tabanlı konferans olarak canlı şekilde yapılabilir.

(3) Derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenci mezun olmaya hak ka-
zanır.

Danışman atanması
MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, EABDB her öğrenci için ders se-

çiminde ve proje dersinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini veya Senato
tarafından belirlenen niteliklere sahip bir öğretim görevlisini, öğrencinin tercihlerini de dikkate
alarak, birinci yarıyıl sonuna kadar belirler ve danışman olarak atar.

(2) Danışman esas olarak öğretim üyeleri arasından seçilir. Zorunlu durumlarda
EABDB’nin gerekçeli önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenen nitelikleri taşıyan
öğretim görevlileri ve diğer üniversitelerde görevli öğretim üyeleri arasından da danışman ata-
nabilir. Danışman ataması, öğrenci tercihi, EABDB’nin görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu
onayı ile kesinleşir. Danışman atanıncaya kadar bu görev EABDB tarafından yürütülür.

Süre
MADDE 36 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

lıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç
yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üni-
versite ile ilişiği kesilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programını azami üç akademik yıl içinde başarı ile tamamla-
yamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümlerine göre ilgili döneme ait öğrenim
ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda,
ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğ-
rencilik statüleri devam eder.

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 37 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek

lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD’deki

programın onaylanmış adı, verilen unvan, Enstitü Müdürü ve Rektörün imzası bulunur.
(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvuruları halinde tezli yüksek

lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans
programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler
Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 38 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışmaları sonunda
hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,
niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
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(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için top-
lam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 7
ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredi-
sinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için de en az 42 kredilik 14 ders, se-
miner, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredi-
sinden oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile di-
ğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

(4) Doktora öğrencileri danışmanın önerisiyle lisans dersleri alabilir. Lisans dersleri
ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(5) Doktora programları, 6/10/2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim
Programlarına Dair Yönetmelik ile 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisans-
üstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yurt içi ve
yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarıyla ortaklaşa düzenlenen programlar şeklinde de
yürütülebilir.

Öğrenci kabulü
MADDE 39 – (1) Üniversitede doktora programı açılması için YÖK’ten onay alındık-

tan sonra; hangi programa, ne kadar öğrenci alınacağı, EABDB’nin teklifi, Enstitü Yönetim
Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Kabul edilen öğrenci kontenjanları, başvuru
için gerekli belgeler, başvuru ve sınav tarihleri ve varsa diğer koşullar Rektörlük tarafından ilan
edilir.

(2) Doktora programına başvurabilmek için; adayların bir lisans veya yüksek lisans
diplomasına sahip olmaları ve son iki yıl içinde ALES’ten, başvurduğu programın puan türün-
de; yüksek lisans diplomasına sahip olanların 55, lisans diplomasıyla başvuranların 80 standart
puan almış olmaları gerekir. ALES puan türü Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenir. Graduate
Record Examination (GRE), Graduate Management Admission Test (GMAT) gibi Uluslararası
geçerliliği olan sınav sonuçları da adayların ALES sınavı yerine geçerli sayılabilir. Söz konusu
sınavlarda gerekli minimum puan değerleri ve bunların ALES karşılığı, Enstitünün ortak önerisi
ve Senatonun kararıyla belirlenir.

(3) Adayların başarı düzeyleri; programın türüne göre uygun ALES puanının %50’si,
lisans ve/veya yüksek lisans eğitimlerinin not belgeleri EABDB tarafından her yarıyıl başında
belirlenen oranlara göre değerlendirilerek doktora programı giriş notu hesaplanır. Başarılı bu-
lunan adaylar başarı sıralamasına göre doktora programına kabul edilirler.

(4) Doktora programlarına; hangi lisans ve/veya yüksek lisans programlarından mezun
olanların başvurabileceği, Üniversitelerarası Kurul kararı ile belirlenir. Bu programlara ayrıca,
Senato tarafından belirlenen lisans ve/veya tezli yüksek lisans programlarından mezun olan
öğrenciler de kabul edilebilir.

Süre
MADDE 40 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

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

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayan veya Üniversitenin
öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
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(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna
kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı ol-
mayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine
getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması
MADDE 41 – (1) EABDB her öğrenci için öğrencinin önerisi ile tez danışmanını ve

danışmanının belirleyeceği tez konusunu Enstitüye önerir. Tez danışmanının önerisi Enstitü
Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının öğrencinin programı içinde ne zaman
atanacağı Senato tarafından belirlenir. Ancak tez danışmanının, en geç üçüncü yarıyılın başına
kadar atanması zorunludur. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği
durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Tez danışmanı öğretim üyeleri arasından seçilir.

(2) Doktora programı EABD’deki her öğretim elemanı, her eğitim-öğretim yılının baş-
lamasından en fazla bir ay önce; doktora tezi yaptırabileceği konuları ve bu konular ile ilgili
son beş yılda yaptığı yayınların, bildirilerini, yürüttüğü veya katıldığı projelerin ve varsa diğer
akademik çalışmalarının listesini program EABDB’ye yazılı olarak verir. Bu bilgiler ilgili Ens-
titü Müdürlüğüne gönderilir ve Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir. Doktora öğrencisi,
çalışmak istediği doktora tez konusu ve tez danışmanını belirten bir dilekçe ile program
EABDB’ye başvurur. Bu başvurular program EABDB tarafından değerlendirilerek, doktora
programındaki her öğrenci için bir tez danışmanını en geç üçüncü yarıyılın başına kadar belirler
ve Enstitü Müdürlüğüne önerir. Tez danışmanının belirlenmesi ve atanması Enstitü Yönetim
Kurulunun onayı ile kesinleşir.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, bi-
rinci tez danışmanının ve/veya program EABDB’nin önerisi ile ikinci tez danışmanı, Enstitü
Yönetim Kurulu tarafından atanır. İkinci tez danışmanı en az doktora derecesine sahip olmak
koşulu ile Üniversite dışından da olabilir.

(4) Tez danışmanı değişikliği, öğrencinin yazılı müracaatı ve tez danışmanı öğretim
üyesinin görüşü ile birlikte EABDB önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile gerçekleşir.

Yeterlik sınavı
MADDE 42 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin bulunduğu doktora programın-

daki temel konularla ilgili yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır.
(2) Doktora yeterlik sınavları; Senato tarafından belirlenen tarihlerde olmak üzere yılda

iki kez yapılır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans
derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek
zorundadır. Öğrenci, yeterlik sınavına girebilmek için yeterlik sınavına girmek istediğini be-
lirten bir dilekçeyi, yeterlik sınav dönemlerinden önce ilan edilen takvime göre Enstitü Mü-
dürlüğüne verir. İlan edilen tarihte yeterlik sınavına girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

(3) Yeterlik sınavları, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve
Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından
düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değer-
lendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere,
danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda
ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim
üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın
uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınav
süresi en az 90, en çok 120 dakika, sözlü sınav süresi en az 60, en çok 90 dakikadır. Doktora
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yeterlik komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu
değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu ka-
rar, EABDB tarafından yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

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

(6) Doktora programına lisans derecesi ile kabul edilen ve en az yedi dersini başarı ile
tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına kabul edilebilir. Yüksek lisans programına
geçme koşulları Senato tarafından belirlenir.

(7) Yabancı uyruklular, kendi anadili dışındaki diğer yabancı dillerden veya Türkçeden
sınava girer. Yabancı uyruklu öğrencilerin yabancı dil sınavları Üniversitelerarası Kurul tara-
fından belirlenen esaslara göre yapılır.

(8) Belirtilen yabancı dil sınavlarında başarısız olan doktora öğrencileri, Senato tara-
fından belirtilen esaslara göre yabancı dil hazırlık programına öğrenci olarak kayıt yaptırabilir.
İngilizce hazırlık eğitimi süresi en çok bir eğitim-öğretim yılı olup bu süre sonunda belirtilen
yabancı dil sınavlarında da başarısız olan öğrencilerin Enstitü ile ilişiği kesilir. Yabancı dil ha-
zırlık programında geçen süre doktora programı öğretim süresine dahil edilmez.

(9) Doktora Yeterlik Komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü
tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler
almasını isteyebilir.

Tez izleme komitesi
MADDE 43 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili program ana-

bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde tez izleme
komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-
ka EABD içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda,
ikinci tez danışmanı dilerse toplantıya katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili program anabilim
dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile üyelerde değişiklik yapıla-
bilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 44 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci; en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
tez izleme komitesi önünde bir saat içerisinde sözlü olarak savunur. Savunma talebi, öğrencinin
yazılı başvurusu danışmanın onayı ile Enstitü Müdürlüğüne bildirilir ve sözlü savunma tarihi
Enstitü Müdürlüğünce ilan edilir.

(2) Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün
önce tez izleme komitesi üyelerine dağıtır. Tez önerisi savunmasının tamamlanmasından sonra,
tez izleme komitesi, tez önerisi hakkında kabul veya ret kararını salt çoğunlukla verir ve bir
tutanak düzenler. Bu tutanak program anabilim dalı başkanlığı tarafından üç gün içinde Ensti-
tüye bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sa-
hiptir. Böyle bir durumda yeni bir Tez İzleme Komitesi atanabilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için Tez İzleme Komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-
Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden
en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalış-
maların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez ça-
lışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.
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Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 45 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senatonun

belirlediği tez yazım kılavuzundaki esaslara uygun olarak hazırlamak, danışmanının sunuş ya-
zısı ile birlikte Enstitüye teslim etmek ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Doktora tez jürisi, ilgili program anabilim dalı başkanlığının önerisi ile Enstitü Yö-
netim Kurulu tarafından belirlenir ve atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer
alan öğretim üyeleri ve en az biri başka yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere
beş öğretim üyesinden oluşur. İki danışmanı olan tezlerde iki danışman da jüride yer alır. Enstitü
Yönetim Kurulu ayrıca, birisi Üniversite içinden ve diğeri Üniversite dışındaki başka bir yük-
seköğretim kurumunun öğretim üyelerinden olmak üzere iki yedek üye seçer. Kesin zorunlu-
luklar nedeniyle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama sebeplerini gerekçeli olarak en geç
on gün içinde Enstitü Müdürlüğüne yazılı olarak bildirir.

(3) Öğrencinin tez savunmasına girebilmesi için, Üniversite adına ulusal veya uluslar-
arası hakemli bir dergide yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş alanı ile ilgili en az bir adet
makalesini tezi ile birlikte Enstitüye sunması gerekir. EABDB ulusal veya uluslararası hakemli
derginin hangi indeks kapsamında olacağına karar verebilir.

(4) Enstitü tarafından tezin onbeş gün süre ile incelemeye açık tutulduğu, Rektörlüğe
ve fakültelere ilan edilmek üzere duyurulur. Tezin incelemeye açık tutulduğu süre içerisinde
tezle ilgili gelen yazılı görüşler varsa, Enstitü Müdürlüğünce jüri üyelerine ayrı ayrı yazılı ola-
rak bildirilir. Jüri üyeleri adayın sunduğu doktora tezini, bilimsel ve biçimsel yönden incele-
yerek tez hakkında ayrıntılı kişisel rapor hazırlar. Jüri üyeleri hazırladıkları bu raporları, tezin
kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç yirmi gün içinde ve öğrencinin tez sınavına
alınmasından önce Enstitü Müdürlüğüne verir. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim
edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Doktora
tez sınavının tarihi ve yeri ilgili Enstitü Müdürlüğünce belirlenir, jüri üyelerine ve öğrencilere
yazılı olarak bildirilir. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bö-
lümünden oluşur. Tez sınavı herkese açık olup, öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar, EABDB tarafından tez sınavını izleyen üç gün içinde
Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde
gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası
savunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir. Lisans derecesi ile doktoraya
kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 40 ıncı maddenin
dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması
MADDE 46 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla

doktora tezinin CD kaydı ile birlikte ciltlenmiş altı adet kopyasını tez sınavına giriş tarihinden
itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci dok-
tora diploması almaya hak kazanır. Bir ay içinde tezini teslim edemeyen öğrenci, geçerli ma-
zeretini bildiren bir dilekçeyle Enstitü Müdürlüğüne başvurarak en çok bir aylık ek süre talep
edebilir. Diplomaya hak kazanılan tarih, doktoranın Enstitü Yönetim Kurulunda kabul edildiği
tarihtir.

(2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD’nin ve programının
onaylanmış adı bulunur. Diplomanın şekli ve üzerinde yer alan diğer bilgiler Senato tarafından
belirlenir. Diploma Enstitü Müdürü ve Rektör tarafından imzalanır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Uzaktan Lisansüstü Programları

Amaç ve kapsam
MADDE 47 – (1) Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekanda bulunma zorunluluğu

olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı
ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir.
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(2) Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla ve-
rilecek dersler ve kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli,
diğer yükseköğretim kurumları ile bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin
diğer hususlar, Senato tarafından belirlenir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Tez çalışması benzerlik raporu alınma esasları
MADDE 48 – (1) Tez Çalışması Benzerlik Raporu, Benzerlik Tespit Programı üzerin-

den alınır.
(2) Benzerlik programları sadece akademik personelin kullanımına açıktır. Bu nedenle,

tez çalışması ile ilgili raporu öğrenci tez danışmanı ile birlikte hazırlar.
(3) Tez Çalışması Benzerlik Raporu tezin tamamının tek bir dosya olarak programa

yüklenmesi ile alınır.
(4) Benzerlik oranı üst sınırı %20’dir.
(5) Filtreleme seçenekleri aşağıdaki şekilde olabilir:
a) Ekler, içindekiler, kısaltmalar hariç.
b) Kaynaklar hariç.
c) Beş kelimeden daha az örtüşme içeren metin kısımları hariç.
(6) Raporlama işlemi tamamlandıktan sonra rapor elektronik olarak öğrenci adı ve so-

yadı ile kaydedilir. Tez Çalışması Benzerlik Raporu oluşturulur. Raporun tez çalışmasının ben-
zerlik oranının toplam yüzdesini (%) ve raporun alındığı tarihi gösteren ilk sayfanın çıktısı alı-
nır. Bu sayfa danışman ve öğrenci tarafından imzalanır.

(7) Tez Savunma Jürisine girecek olan öğrenciler, Tez Savunma Öncesi Tez Teslim Tu-
tanağı ile birlikte raporun sadece imzalanmış ilk sayfasını diğer belgelerle birlikte Enstitüye
elden teslim eder.

(8) Benzerlik raporunun ilk sayfasının kopyası Tez Savunma Jüri Üyelerine tez ile bir-
likte savunma öncesi sunulur.

(9) Tezin savunma sonrası uzatma alması ve/veya kapsamlı değişiklik içermesi duru-
munda benzerlik raporunun yeniden oluşturularak Enstitüye aynı şekilde iletilmesi gereklidir.

(10) Benzerlik oranında tüm sorumluluk öğrenci ve danışmanına aittir.
Disiplin
MADDE 49 – (1) Lisansüstü öğrencilerinin disiplin iş ve işlemlerinde; Yükseköğretim

Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Enstitü Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 51 – (1) 25/5/2014 tarihli ve 29010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avrasya

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 32 nci maddenin üçüncü fıkrası ile 45 inci maddenin üçüncü

fıkrası 2021-2022 güz yarıyılı eğitim-öğretim döneminden önce kayıt olan öğrenciler için uy-
gulanmaz.

Yürürlük
MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Avrasya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinden:

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE ARAŞTIRMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Türkiye Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yö-

netim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları

düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türkiye Araş-

tırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-

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

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türkiye Araştırmaları ve

Uygulama Merkezi Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türkiye Araştırmaları ve Uygulama

Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Senatosunu,

e) Türkiye araştırmaları: On dokuzuncu ve yirminci yüzyıllardaki Türkiye tarihi ve coğ-

rafyası, Türkçe edebiyat ve Türk kültürü alanlarında yapılacak olan akademik ve yarı-akademik

faaliyetler bütününü,

f) Üniversite: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Türkiye araştırmaları başlığı altında halihazırda farklı fakülteler, enstitüler ve bö-

lümlerde birbirinden kopuk bir biçimde yürütülen modern Türkiye tarihi, yeni Türk edebiyatı

ve kültürel çalışmalar disiplinlerini birbirine yaklaştırmak, bu alanlarda disiplinlerarası çalış-

maların yapılmasına imkan vermek.
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b) Türkiye Cumhuriyetini doğuran milli mücadelenin yüzüncü yıldönümünde onun si-

yasi, askeri, toplumsal, ideolojik boyutlarını ortaya koyan çalışmalar yapmak, konu ile ilgili

bilimsel yayınlar çıkarmak, ilmi toplantılar düzenlemek, sadece akademi ile sınırlı kalmayarak

toplumun geniş kesimlerinde bu konularda bir bilinç ve farkındalık yaratacak etkinlikler dü-

zenlemek, konu ile ilgili bilimsel yayınların, toplantıların, yüksek lisans ve doktora tezlerinin

yazımını teşvik etmek ve bu amaç doğrultusunda ulusal ve uluslararası iş birlikleri tesis etmek,

ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve koordinasyon görevini yürütmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yakın dönem Türkiye tarihi, yeni Türk edebiyatı ve kültürel çalışmalarla ilgili konu-

ları çok boyutlu, bilimsel ve düşünsel şekilde ele almak, Üniversitede yapılmakta olan ve ya-

pılacak akademik çalışmalarla bu konudaki bilgi birikimini desteklemek.

b) Yakın dönem Türkiye tarihi, yeni Türk edebiyatı ve kültürel çalışmalar alanlarında

araştırma ve incelemeler yapmak, bu konuda toplumsal bilinci ve farkındalığı arttırmak, ko-

nuyla ilgili uygulamaları ve gelişmeleri izlemek, veri tabanı ve göstergelerin geliştirilmesini

ve denetlenmesini sağlamak.

c) Üniversitedeki mevcut ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında ya-

kın dönem Türkiye çalışmaları ile ilgili programlar ve dersler açılmasını teşvik etmek.

ç) Yakın dönem Türkiye tarihi, yeni Türk edebiyatı ve kültürel çalışmalarla ilgili yerli

ve yabancı kaynaklardan oluşan arşiv ve ihtisas kütüphanesi oluşturmak, bu konuda Üniversi-

teye sürekli ve güncel olarak yayın ve belgelerin kazandırılmasına, bunların izlenmesine katkıda

bulunmak.

d) Yakın dönem Türkiye tarihi, yeni Türk edebiyatı ve kültürel çalışmalar kapsamında

tematik toplantılar düzenlenmesi, sorunların araştırılması, bu sorunlara çözümler üretilmesi ve

durumlarının iyileştirilmesi için ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalar, etkinlikler ve top-

lantılar yapmak, dergiler, kitaplar, raporlar ve istatistiki veriler yayımlamak, eğitimler vermek,

kurslar açmak, yurt içi ve yurt dışından üniversiteler, kamu ve özel kurumlar, iş dünyası, meslek

odaları ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapmak, strateji ve politikalar geliştirmek.

e) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği içinde kamu ve özel sektörde çalışanlar

ile akademisyenler için kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sürekli eğitim programları

ve benzeri toplantılar düzenlemek.

f) İlgili konularda bilimsel, sanatsal etkinliklerin desteklenmesi için iç ve dış yazışmalar

gerçekleştirmek, bilimsel, sanatsal ve teknik verileri açıklayan rapor, bülten, proje, kitap, dergi

ve benzeri yayımlar yapmak.

g) Kongre, sempozyum, çalıştay, atölye çalışması, konferans, kurs, seminer gibi bilimsel

toplantılar düzenlenmek.
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ğ) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili elde edilen sonuçların Üniversite ve sivil toplum

kurumları ve etkileşim ağları içinde paylaşılmasını, değerlendirilmesini ve geliştirilmesini sağ-

lamak.

h) Merkezin faaliyet alanına giren konularda ilgili mevzuat çerçevesinde sertifikalı-ser-

tifikasız örgün veya uzaktan eğitim programları ile kurslar düzenlemek.

ı) Merkezin kuruluş amacına ve 2547 sayılı Kanunun amaç ve ilkelerine uygun diğer

faaliyetleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanına giren konularda çalışmaları bulunan

ve Üniversitede tam gün çalışan kadrolu öğretim üyeleri arasından üç yıl için Rektör tarafından

görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebileceği gibi görev

süresi dolmadan görevden alınabilir.

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

arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.

Gerek duyulmuyorsa müdür yardımcısı görevlendirilmeyebilir.

(3) Müdüre görevi başında olmadığı zamanlarda müdür yardımcısı veya Yönetim Ku-

rulu üyelerinden biri vekâlet eder. Vekâletin altı aydan fazla sürmesi veya Müdürün görev süresi

dolmadan herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda, kalan süre için yeni bir Mü-

dür, Rektör tarafından görevlendirilir.

(4) Müdürün görevi, her yılın sonunda Merkezin çalışmalarını, faaliyet raporunu ve

sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmaktır.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcısı ile Merkezin çalışma

alanına giren konularda akademik çalışmaları, araştırmaları, deneyimleri bulunan Üniversitenin

kadrolu öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen

üyeler olacak şekilde toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi biten üyeler aynı usulle

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

tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, her yıl en az iki kez olağan ve gerekti-

ğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır

ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu

yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
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(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak, Merkezin

teknik ve idari kadrolarının belirlenmesine yönelik hususlarda Müdürün hazırlamış olduğu

önerileri inceleyerek Rektörün onayına sunmak.

b) Danışma Kurulu üyeleri için önerilerde bulunmak.

c) Her faaliyet yılı sonunda, Danışma Kuruluna sunulacak faaliyet raporunun, üçer

yıllık eylem planının ve bir sonraki yıla ait çalışma programının hazırlanıp düzenlenmesinde

Müdüre yardımcı olmak, Danışma Kurulunca değerlendirilen faaliyet raporunu, üçer yıllık ey-

lem planını ve çalışma programını uygulamaya koymak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite öğretim üyeleri veya istekleri halinde

diğer üniversitelerde ilgili alanda araştırmaları, çalışmaları ve yayınları bulunan öğretim üyeleri

ile konuyla ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileri arasından Yönetim

Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en fazla yirmi üyeden olu-

şur. Süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Süresi tamamlanmadan ayrı-

lanların yerine kalan süreyi doldurmak üzere aynı yöntemle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulunun görevi; Müdür tarafından hazırlanan ve Yönetim Kurulunca

uygun görülen yıllık çalışma faaliyetlerini ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlen-

direrek görüş bildirmek, yeni çalışma konularıyla ilgili önerilerde bulunmak, çalışma alanla-

rında gerekli görüldüğü durumlarda diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve ortak çalışmalar

yapmayı önermektir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısıyla yılda en az bir kez toplanır. Toplantılarda salt

çoğunluk koşulu aranır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendiri-

lecek personel ile karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 12 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin demirbaşına kaydedilerek kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ile ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden:
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniver-

sitesi Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine
ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin

eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hü-
kümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 58 inci maddeleri ile 18/6/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yö-
netmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) İşletme: Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,
b) Rektör: Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörünü,
c) Üniversite: Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesini,
ç) Yönetim Kurulu: Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
d) Yürütme Kurulu: Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yönetim Kuru-

lunca İşletmeyi idare etmek üzere kurulan Yürütme Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İşletmenin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları, Harcama Yetkilisi

ve Sermaye Limiti

İşletmenin faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) İşletme çalışmaları sırasında eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bu-

lunan uygulamayı ön planda tutmak ve Üniversitenin esas faaliyetlerini aksatmamak kaydıyla
aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:

a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından
talep edilecek konularda; bilimsel görüş, proje, araştırma, ölçme değerlendirme ve benzeri hiz-
metleri yapmak, kurslar ve hizmet içi eğitim programları hazırlamak ve uygulamak, seminer,
konferans, sempozyum düzenlemek.

b) Güzel sanatlarla ilgili senaryo, prodüksiyon, tiyatro, film, video, slayt, fotoğraf, rek-
lam, ilan, yayın, röleve, sergi, fuar, restorasyon, eğitim programları yapmak ve bunlarla ilgili
rapor düzenlemek.

c) Klinik, poliklinik, ameliyathane, laboratuvar ve atölyelerde yapılacak her çeşit mua-
yene, analiz, deney, tahlil, ameliyat, ölçme, tetkik, tedavi, hemşirelik, hasta bakıcılık, bakım,
üretim ile ilgili iş ve benzeri hizmetler yapmak, sağlık tesisleri uygulama eczanesi açmak ve
işletmek.
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ç) Teknik bilimlerle ilgili olarak tasarım, modelleme, denetim, basım, tekstil, mekanik
deneyler, kalite kontrol hizmetleri ve her türlü mekanik, elektrik ve elektronik makine ve ci-
hazlarla ilgili bakım-onarım, proje ve üretim işlerini ifa etmek ve bunlarla ilgili raporlar ve
eğitim programları düzenlemek.

d) Beden eğitimi, spor ve antrenörlük alanında, seminer ve eğitim programları ve ya-
rışmalar, eğitim semineri, antrenörlük programları düzenlemek ve organizasyon yapmak, bu
amaçla ilgili spor tesislerini işletmek, turizm ve otelcilik ile ilgili eğitim programları yapmak
ve bu amaçla ilgili tesisleri işletmek.

e) Üniversitenin faaliyet alanı ile ilgili her türlü danışmanlık, analiz, sentez, proje, bakım
onarım, iş değerlendirmesi ve organizasyonu yapmak, deneyle kurumsal raporlar ve bunlarla
ilgili görüş ve öneriler sunmak, işletme hesapları ve fizibilite raporları hazırlamak.

f) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek birimlerin faaliyet alanları ile sınırlı olmak
üzere iş ve hizmet üretmek, elde edilen ürünleri önceden Rektörün izni alınmak şartıyla pazar-
lamak ve satımı yapılmak üzere satış ve teşhir yerleri açmak.

g) Çoklu ortam öğretim materyali geliştirme, eğitim yazılımı hazırlama, elektronik sı-
nav, merkezi sınav destek hizmetleri ile elektronik içerik yayımcılığı hizmetleri sağlamak.

ğ) Faaliyet alanı ile ilgili her türlü yayın ve basım işlerini yapmak.
Yönetim organları
MADDE 6 – (1) İşletmenin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur.
(2) Yönetim Kurulu, İşletmeyi idare etmek üzere bir Yürütme Kurulu oluşturabilir ve

yetkilerini uygun gördüğü ölçüde; sınırları belirli olmak ve yazılı olmak kaydıyla Yürütme Ku-
ruluna devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör
yardımcısı, üç öğretim elemanı (dekan ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve döner sermaye
işletme müdürü olmak üzere toplam beş kişiden oluşur.

(3) Yürütme Kurulu, Başkanın çağrısı ile en az üç üyenin katılımı ile toplanır ve kararlar
üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Harcama yetkilisi
MADDE 7 – (1) Harcama yetkilisi, bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir birimin üst

yöneticisi veya anılan görevi yürütmekle görevli kişidir. İlgili mevzuat hükümleri kapsamında,
harcama yetkilileri, yazılı olarak ve sınırları açıkça belirtilmek şartıyla yetkilerini yardımcıla-
rına veya hiyerarşik olarak kendilerine en yakın Üniversite personeline devredebilirler.

Sermaye limiti
MADDE 8 – (1) İşletmenin sermaye limiti 50.000,00 (ellibin) Türk Lirasıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,

10/12/2013 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mâli Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 1/5/2007 tarihli ve
26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin
Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji

Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İzmir Demokrasi Üniversitesinden:
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ BEYİN ARAŞTIRMALARI VE 

SİNİRBİLİMİ ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Demokrasi Üniversitesi Beyin Araş-

tırmaları ve Sinirbilimi Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet
alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Demokrasi Üniversitesi Beyin Araştırmaları

ve Sinirbilimi Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organla-
rına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: İzmir Demokrasi Üniversitesi Beyin Araştırmaları ve Sinirbilimi Çalışmaları

Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: İzmir Demokrasi Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Sinir sisteminin evrim-gelişim-plastisite süreçlerini, işleyişini, bozunum ve onarımın

moleküler ve hücresel mekanizmalarını tıp, fen bilimleri, mühendislik ve davranış bilimleri
disiplinleri gözüyle incelemek, tanı ve tedaviye yönelik biyohedefler tanımlamak, in vitro, in
vivo ve in siliko yöntemler aracılığı ile sistem/hastalık benzetim modelleri geliştirmek ve
nöro-biyo-psiko-sosyal işlevselliğe katkıda bulunabilecek interdisipliner ve multidisipliner bir
eğitim/araştırma/uygulama platformu oluşturmak. 

b) Toplumdaki beyin/sinir sistemi bilgi ve bilincini geliştirmek ve bu konuda ilgili mev-
zuat hükümleri kapsamında akademi, kamu, sivil toplum kuruluşları ile endüstrinin iletişim ve
iş birliğini sağlamak ve yararlanmak.

c) Sinir sisteminin ve beynin moleküler düzeyden tümleşik düzeye temel yapısal, iş-
levsel ve davranışsal özellikleri ile nöroplastisitenin tüm dinamiklerini daha iyi anlayarak bu
bilgiyi; sağlık, bilişim ve eğitim alanlarına uygulamak.

ç) Sinir sistemi ile ilişkili toplumda en sık görülen ve nadir görülen hastalıkları her yö-
nüyle değerlendirerek, hastaların biyopsikososyal işlevselliklerini artırmak ve topluma uyum-
larını sağlamak amacıyla gerekli her türlü koruyucu tıp, tanı, tedavi ve rehabilitasyon seçenek-
lerini interdisipliner ve multidisipliner bir anlayışla tartışıp çözüme odaklı projeler geliştirmek.
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d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında sinirbilimleri alanında temel bilimsel araştır-
maya dayalı ve ulusal imkanlarla yüksek katma değere sahip translasyonel projeler üretilmesini
özendirmek, desteklemek ve bu alanda bilim/üniversite-endüstri iş birliğini en üst düzeye çı-
kartarak patent hedefli, yenilikçi ilaç ve tıbbi cihaz çalışmaları gerçekleştirmek. 

e) Nöroteknoloji, yapay zeka, makine öğrenmesi, nöromorfik çipler, insan-bilgisayar-
makina etkileşimi alanlarında araştırma ve geliştirme yapmak.

f) Daha nitelikli ve anlamlı birey ve toplum yaşamı için beynin daha iyi tanımlanması,
beyin araştırmalarının desteklenmesi ve bu amaçla nöroetik, nörofelsefe, nöroeğitim, nöroeko-
nomi gibi alanlarda akademik ve toplumsal iletişimi ve farkındalığı artıracak projeler geliştir-
mek.

g) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası program ve projeler ge-
liştirerek bu konularda uzmanlaşmış merkezlerle sürdürülebilir bilimsel ve akademik ortaklıklar
oluşturabilmek ve kurulan bu ağlardan gerek yetişmekte olan gerekse yetkin genç sinirbilim-
cilerin üst düzeyde faydalanmalarını sağlamak.

ğ) Mezuniyet sonrası eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunarak nitelikli insan gücü
yetiştirilmesine katkı sağlamak.

h) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası eğitim programları, se-
minerler, sempozyum, kongre ve konferanslar düzenlemek.

ı) Dergi, kitap ve benzeri elektronik ve basılı yayın faaliyetlerinde bulunmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçlarına ulaşmak için aşağıda

belirtilen faaliyetlerde bulunur: 
a) Merkezin amaçları kapsamında uluslararası standartlarda bilimsel ve teknolojik araş-

tırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak ve katma değeri yüksek, son teknoloji ürünü tıbbi
cihazların ve yenilikçi ürünlerin üretimi konusunda bilim/üniversite-endüstri iş birliğini sağ-
lamak üzere girişimlerde bulunmak.

b) Sinirbilimleri alanında çalışan yerli ve yabancı diğer üniversiteler, araştırma ensti-
tüleri ve merkezler ile Merkezin amaçlarına yönelik faaliyette bulunan diğer kurum ve kuru-
luşlarla iş birliği yaparak yetişmekte olan ve yetkin genç sinirbilimcilerin belirli sürelerle eğitim
ve araştırma faaliyeti için bu merkezlere gönderilmesine ya da kabul edilmesine aracılık et-
mek.

c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içinde ve dışında sinirbilimleriyle ilgili
olarak yapılan bilimsel araştırma, inceleme, kurs, seminer, konferans, kongre, eğitim ve öğretim
programlarına katılmak, bu etkinlikleri desteklemek ve bu konuda ulusal veya uluslararası dü-
zeyde kurs, seminer, sempozyum, konferans, kongre, eğitim ve öğretim programları düzenle-
mek.

ç) Merkezin faaliyetlerine ilişkin olarak kamuoyunu bilgilendirici tanıtım faaliyetlerinde
bulunmak veya bu tür faaliyetlere katkıda bulunmak.

d) Merkez faaliyetleriyle ilgili olarak Üniversitenin imkânlarının tanıtımını yapmak.
e) Merkez faaliyetleri ile ilgili arşiv oluşturmak.
f) Merkezin amaçlarına uygun olarak Rektörlükçe verilen görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu. 
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Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili bilim dallarından herhangi

birinde uzmanlaşmış, bu konuda akademik ve idari tecrübeye sahip Üniversite öğretim üyeleri
arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden gö-
revlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Rektör tarafından, Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir kişi
Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine
Müdür Yardımcısını vekil olarak bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görev-
lendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer. 

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönetim Kuruluna üye görevlendirmesi için Rektöre öneride bulunmak.
ç) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak.
d) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
e) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre

bilgi vermek.
f) Merkezin çalışma birimleri arasında iş birliği ve eşgüdümü sağlamak.
g) Merkez bünyesinde çalışan personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek ve per-

sonelin görevlerini bu Yönetmeliğe, ilgili mevzuata ve etik ve bilimsel kurallara göre sürdürüp
sürdürmediğini denetlemek.

ğ) Merkezde yapılan bütün işlemlerin ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılıp
yapılmadığını denetlemek.

h) Gerektiğinde Merkezin amaçları doğrultusunda yeni çalışma birimleri oluşturulması
ve çalışma ve araştırma programları yapılmasını Yönetim Kuruluna önermek.

ı) İlgili mevzuat kapsamında verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdürün önerisi ile Üni-

versitede sinirbilimleri alanında çalışan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlen-
dirilen dört öğretim üyesi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Müdür, ihtiyaç duyulduğunda
Merkezde çalışan diğer personeli, oy hakkı olmaksızın, Yönetim Kurulu toplantılarına davet
edebilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üye tekrar gö-
revlendirilebilir. Görevinden ayrılan üyenin yerine görevlendirilen üye, ayrılan üyenin görev
süresini tamamlar. 

(2) Yönetim Kurulu en az üç ayda bir Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Müdür ihtiyaç
duyulduğunda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Toplantı yeter sayısı, üye
tam sayısının salt çoğunluğudur. Toplantıya Müdürün olmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısı
başkanlık eder. Yönetim Kurulu kararlarını oy çokluğu ile alır. Oylama sonucunun eşit olması
durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir. 

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yıllık çalışma programlarını yapmak.
b) Merkezde yürütülecek araştırmaları belirlemek.
c) Merkez dışından önerilen araştırma projelerini değerlendirerek kabul ya da reddet-

mek.
ç) Müdürün önerisi ile gerektiğinde Merkezin amaçları doğrultusunda yeni çalışma bi-

rimleri oluşturarak çalışma ve araştırma programlarını yapmak.
d) Merkezde yürütülen araştırma faaliyetlerinin bu Yönetmeliğe, ilgili mevzuata, etik

ve bilimsel kurallara uygun olarak, daha iyi ve verimli şekilde yürütülmesi için gerekli kararlar
ve önlemler konusunda önerileri tespit etmek.
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Danışma Kurulu 
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışmalarına tavsiye niteliğinde görüş

ve öneriyle katkıda bulunan bir organdır. 
(2) Danışma Kurulu; istekleri halinde, Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalarda bu-

lunmuş Türk ve yabancı bilim insanları, öğretim üyeleri, ulusal ve uluslararası kamu ve özel
kurum ve kuruluşlarda faaliyetlerde bulunmuş olan kişiler arasından Müdürün önerisi ve Rek-
törün onayı ile görevlendirilen fazla on üyeden oluşur.

(3) Danışma Kurulu üyeleri üç yıl süre ile görev yaparlar. Süresi dolan üyeler yeniden
görevlendirilebilir. 

(4) Danışma Kurulu her yıl en az bir kez Müdür tarafından tespit edilecek tarihte ve
Müdürün başkanlığında toplanır. Danışma Kurulunun toplantılarında çoğunluk şartı aranmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma birimleri
MADDE 13 – (1) Çalışma birimleri; farklı bilim dallarındaki öğretim elemanlarının

Merkezin amaçlarına uygun olarak iş birliği ve eşgüdüm içinde uygulama ve araştırma faali-
yetlerinde bulunmasını sağlamak için, uzmanlık isteyen konularda oluşturulur. 

(2) Bir çalışma biriminin kurulmasına Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulu karar verir. 
(3) Çalışma birimlerinin görev süresi Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Çalışma bi-

rimlerinde Yönetim Kurulu üyeleri ve Merkezde görevlendirilen personel faaliyet gösterir;
bunların dışında Üniversitede çalışan veya geçici görevlendirmeyle Üniversiteye gelen idari
ve akademik personel de Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile görevlendirilebilir. 

Çalışma birimlerinin görevleri
MADDE 14 – (1) Çalışma birimlerinin görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda bu Yönetmelik, ilgili mevzuat, Yönetim Kurulu

kararları ve Müdürün talimatları çerçevesinde kendileri için belirlenen uygulama ve araştırma
sahasında faaliyette bulunmak.

b) Kendileri için belirlenen uygulama ve araştırma sahasındaki faaliyetleri etik ve bi-
limsel kurallar çerçevesinde daha iyi ve verimli hale getirmek.

c) Diğer çalışma birimleri ile koordinasyon içerisinde faaliyet göstermek.
ç) Kendileri için belirlenen uygulama ve araştırma sahası ile ilgili bilimsel ve eğitim

faaliyetlerinde bulunmak, ulusal ve uluslararası toplantılara, ders ve seminerlere katılmak, ders
ve seminerler vermek, bireysel ve toplumsal eğitim çalışmalarına katılmak.

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

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.
Harcama yetkilisi 
MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller 
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Kastamonu Üniversitesinden:

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ORMAN ÜRÜNLERİ UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kastamonu Üniversitesi Orman Ürünleri Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kastamonu Üniversitesi Orman Ürünleri Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-

larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Kastamonu Üniversitesi Orman Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merke-

zini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Kastamonu Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Kastamonu Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Orman ürünlerinin yetiştirilmesi, mamul ve yarı mamullere dönüştürülmesi işlem-

lerini mevcut kullanım imkanlarını sürdürülebilir yönetim anlayışı geliştirme faaliyetlerine kat-

kı sağlamak ve yeni kullanım alanlarına yönelik araştırmalarda bulunmak.

b) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ekonomik değeri mevcut olan odun ve odun

dışı orman ürünlerinin öncelikli olarak Kastamonu ve civarındaki işletmeler olmak üzere Ül-

kemiz orman ürünleri işleyen işletmeleri ile bilimsel esasa dayanan çalışmalar planlamak ve

yürütmek suretiyle Üniversite ile sanayii kuruluşları arasında iş birliğine fayda sağlamak.

c) Orman alanlarından mevcut faydalanma olanakları dışında yenilikçi uygulamalarla

farklı orman ürünleri ve yan ürünlerinin üretimine yönelik araştırmalarda bulunmak.
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ç) Yükseköğretim Kurulunun Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İh-

tisaslaşma Programı kapsamında Tabiat Turizmi ve Ormancılık alanında ihtisaslaşan Üniver-

sitenin misyon farklılaşmasında yapılacak projeleri desteklemek ve bölgesel kalkınmaya kat-

kıda bulunmak.

d) Merkezin faaliyet alanları içerisinde sayılan alanlarda mesleki eğitim faaliyetleri ger-

çekleştirmek ve Üniversitenin ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim programına doğ-

rudan katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları 

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Odun hammaddesinin fiziksel, mekanik ve kimyasal özellikleri, değerlendirme ola-

nakları, çeşitli etkenlerden korunması ve dayanıklılığının arttırılmasını sağlamak.

b) Odun ve odun dışı orman ürünleriyle ilgili uygulamaya yönelik teorik, deneysel ça-

lışmalar ve projeleri üretmek ve yapmak.

c) Çeşitli doğa olaylarının ormancılık uygulamaları ve orman ürünleri üretimi ve yaban

hayatına olan etkisini belirlemek üzerine çalışmalar yapmak.

ç) Yeni ürünler geliştirmek ve bu ürünlerin farklı özelliklerine yönelik testleri gerçek-

leştirmek ve rapor oluşturmak.

d) Katma değeri yüksek orman ürünleri üretimi amaçlı veya farklı fonksiyonlar için or-

mancılık uygulama projeleri üretmek ve uygulamak.

e) Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı ve Üni-

versitenin diğer kurum ve kuruluşlarla ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yaptığı iş birlikleri

kapsamında ormancılık ve orman ürünleri alanında projeleri üretmek, geliştirmek ve gerçek-

leştirmek, ihtiyaç duyduğu araştırmaları planlamak, yürütmek, rapor hazırlamak ve bu araştır-

maların sonuçlarının ulusal ve uluslararası kullanıcıların hizmetine sunulmasını sağlamak.

f) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurs,

seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri toplantılar düzenlemek.

g) Bölge tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, yarışmalar düzenlemek, sergiler açmak, bül-

ten, kitap ve dergi çıkarmak.

ğ) Merkezin amaçları ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

h) Üniversitece, Merkezin amaçları doğrultusunda verilen diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin Merkezin çalışma alanları ile ilgili bölümlerinde

görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan

Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Rektöre karşı sorumludur. Müdür, görev başında bu-

lunmadığı zaman müdür yardımcılarından birini Rektörün onayı ile vekil bırakır.
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Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin faaliyetlerini amaçlarına uygun olarak yürütmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemlerini hazırlamak ve Yöne-

tim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını Merkezin amaçları doğrultusunda uygulamak.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek.

d) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yü-

rütmek ve denetlemek.

e) İlgili mevzuat kapsamında yurt içi ve yurt dışındaki ilgili merkez ve kuruluşlarla iş

birliği yaparak amaca uygun proje ve karşılıklı yardımı gerçekleştirmek.

f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rek-

törlüğe sunmak.

g) Yönetim ve Danışma Kurullarına başkanlık yapmak.

Müdür yardımcıları

MADDE 10 – (1) Müdürün önereceği iki kişi, Rektör tarafından üç yıl süre için Müdür

yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcısının görevi, Müdürün görev süresinin bit-

mesiyle sona erer. Süresi biten müdür yardımcısı tekrar görevlendirilebilir.

Müdür yardımcılarının görevi

MADDE 11 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Merkezle ilgili konularda Müdüre yardım etmek. 

b) Müdürün bulunmadığı durumlarda kendisine vekâlet etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları ile merkezin çalışma

alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen

iki kişi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.

Süresi dolmadan herhangi bir nedenle Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan üyenin yerine, kalan

süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenisi görevlendirilir. Yönetim Kurulu çoğunluk ile top-

lanır. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk

sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmeliğe ve Merkezin amaçlarına göre merkezin çalışma programını hazır-

lamak ve yürütmek.

b) Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar

almak, Merkezin bünyesinde kurulacak çalışma grupları ve bu gruplarda görevlendirilecek

adaylar ile ilgili Müdürün önerilerini incelemek, karara bağlamak.

c) Mevcut imkânlara göre uygulama ve araştırma alanları konusunda karar almak.

ç) Merkezin yıl sonu faaliyet raporunu değerlendirmek.

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programlarını hazırlamak.
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e) Danışma Kurulu üyelerini seçmek ve Rektörün onayına sunmak, gerekli hallerde de-

ğiştirilmesi için teklifte bulunmak.

f) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

Danışma Kurulu

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları dahil olmak üzere

Yönetim Kurulunun önerisiyle, orman ürünleri konusunda çalışmaları bulunan kamu ve özel

sektör kurum ve kuruluş temsilcileri ve uzmanlar arasından istekleri halinde, üç yıllık süre ile

Rektör tarafından görevlendirilen on beş kişiden oluşur. Üyelik süresi tamamlanan üye yeniden

görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak

üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en

az bir kez toplanır. Danışma Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 15 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerini değerlendirerek, faaliyet alanlarıyla ilgili konularda görüş ve

önerilerde bulunmak.

b) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında bölgedeki sanayi kuruluşları yanında, diğer

bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla iş birliği ortamının oluşturulup geliştirilmesine ilişkin ka-

rarlar almak.

c) Merkez ile ilgili Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda

görüş bildirmek ve bu yönde girişimlerde bulunulması için öneriler geliştirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personelle karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.

Demirbaş ve ekipmanlar

MADDE 18 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü ekipman ve demirbaşlar Merkez kullanımına tahsis edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kastamonu Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Kastamonu Üniversitesinden:
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ TABİAT TURİZMİ UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kastamonu Üniversitesi Tabiat Turizmi Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kastamonu Üniversitesi Tabiat Turizmi Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-
larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Kastamonu Üniversitesi Tabiat Turizmi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Kastamonu Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Kastamonu Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; Kastamonu ili ve çevresinde tabiat turizmine el-

verişli yerlere ilişkin araştırmalar yapmak, tabiat turizmi uygulamalarına imkân sağlamak, ta-
biat turizmi ihtisaslaşma alanına katkı sağlamak, bu alanda nitelikli insan gücü yetiştirmek,
mevcut kapasitenin artırılmasına katkı yapmak ve bu konuda planlanan projelerin gerçekleş-
mesine yardımcı olmak,  Kastamonu’nun sahip olduğu tabiat turizmi potansiyelini tespit etmek
ve tanıtmak, şehrin barındırdığı doğal güzellikleri ziyaretçilere sunmak, ulusal ve uluslararası
boyutta konuyla ilgili, ilgili mevzuat kapsamında iş birlikleri geliştirmek, bölgeye olan tabiat
turizmi talebini artırmak, bölge ekonomisine doğrudan ve dolaylı olarak katkıda bulunmak ve
tabiat turizmi konusunda ziyaretçilerin ve yerel halkın duyarlılığına olumlu etkide bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversitenin İhtisaslaşma konularından biri olan tabiat turizmi alanında yapılacak

çalışmaların etkinliğini artırmak.
b) Tabiat turizmi alanlarına ilişkin araştırma, geliştirme ve tasarım projelerinin çağdaş

ve nitelikli düzeyde gerçekleşmesi ve yaygınlaşması için gerekli önlemleri almak.
c) Bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda tabiat turizmi projelerinin tasarım ve uygulama

aşamalarında koordinatörlük yapmak, danışmanlık hizmeti vermek; ulusal ve uluslararası bağ-
lamda turizm olaylarında örgütlenme, olanak yaratma, uygulama konularında girişimde bu-
lunmak ve uygulamaları gerçekleştirmek.
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ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında tabiat turizminin kuramsal ve uygulamaya iliş-
kin alanlarında aktif her düzeyde araştırmacılar ve öğrencilere yönelik eğitim ve öğretim prog-
ramları, bilimsel-sanatsal projeler, konferanslar, konserler, kurslar, çalıştaylar, söyleşiler, se-
minerler, dinletiler, ulusal ve uluslararası kongreler, sempozyumlar, festivaller, bienaller, ser-
giler, yaz ve kış okulları, bilimsel-sanatsal proje yarışmaları gibi etkinlikler düzenlemek, bu
tür etkinliklerde, çalışmalara ilişkin belge, sertifika vermek ve etkinliklerle ilgili yayınlar oluş-
turmak ve Merkezin gereksinim duyduğu alanlarda gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak.

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında araştırmacılara, projelerini gerçekleştirme ve
diğer çalışma ve sunum olanaklarını sağlamak, bu olanakların oluşturulması için gerekli giri-
şimlerde bulunmak; bu amaç doğrultusunda gerçek ve tüzel kişilerle iş birliği yapmak.

e) Lisans ve lisansüstü düzeyde öğrencilerin araştırma projelerinin çağdaş düzeyde uy-
gulanmasına olanak sağlamak.

f) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içi ve yurt dışındaki benzer kuruluşlarla
Merkezin amacına yönelik müşterek çalışmalar yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak.

g) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmesi için gerekli olanaklarını artırma ve geliştirme
konularında çalışmalar yürütmek.

ğ) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında tabiat turizmi ile bölgesel kalkınma, ulusal
kalkınma ve gerçekleştirilecek iş birlikleri ile uluslararası kalkınma sağlamak.

h) Nitelikli eğitim sunmayı ve böylece katma değerli işlerde çalışacak kalifiye insan
sayısını çoğaltmak, bu bağlamda farkındalık oluşturarak sertifikalı çalışan sayısını artırmak.

ı) Üniversitenin kendi kaynaklarının yetkinliğini artırmak.
i) Bölgeye ilgili sektörden yatırımcıların çekilmesine yardımcı olmak, ilin ve bölgenin

ekonomisine ve istihdamına katkı sağlamak.
j) Kastamonu ili ve ilçelerinin sahip olduğu tabiat turizmi potansiyelini araştırmak, bu

alanda planlanan projelere bilimsel, ekonomik ve diğer uygulamalar açısından katkı sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Yönetim Kurulu.
b) Danışma Kurulu.
c) Müdür.
Müdür 
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin genel çalışmaları esas alınarak, Üniversitede görev

yapan, Merkezde yürütülen faaliyetler konusunda bilgi ve deneyim sahibi olan öğretim üyeleri
arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden
görevlendirilebilir. Müdürün bulunmadığı zamanlarda, müdür yardımcılarından biri, Müdüre
vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı aştığı takdirde yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, ça-
lışmalarından Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim eleman-
ları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına su-
nar. Müdürün görev süresinin dolması ya da herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde,
Müdür yardımcılarının görevi de sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulu ile Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulunun toplantı gündemini belirlemek ve Yönetim Kurulunu toplantıya

çağırmak.
ç) Merkezde oluşturulan çalışma gruplarının etkinliklerini düzenlemek, yürütmek, de-

netlemek.
d) Yönetim Kurulunun karara bağladığı çalışma raporlarını ilgililere sunmak ve sonuç-

landırmak.
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e) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
f) Merkezin yıllık etkinlik raporunu Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Merkezin faaliyet

alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi
üzerine üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilen iki kişi ile birlikte toplam 5 üyeden
oluşur. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan görevden
ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, her dönem en az bir defa olmak üzere Müdürün gerekli gördüğü
durumlarda toplanır. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve ka-
rarlar oy çokluğu ile alınır. Kararlar, karar defterine tarih ve sıra numarası ile yazılır. Oyların
eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir. Yönetim Ku-
rulu karar alırken, Danışma Kurulundan gelen görüş, öneri ve tespitleri de değerlendirir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.
b) Merkezde kurulacak çalışma gruplarını oluşturmak.
c) Merkez çalışmaları ile ilgili araştırma, inceleme, derleme ve yayın konularındaki

projeleri değerlendirmek.
ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla iş

birliği içinde amaç ve görevlerine uygun proje, araştırma ve incelemeleri değerlendirmek ve
izlemek.

d) Merkezin yıllık etkinlik raporunu hazırlamak.
e) Müdürün veya üyelerin önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.
Danışma Kurulu 
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları ile ilgili konularda bilgi ve

deneyimi olan öğretim elemanlarından ve en fazla 5 üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri,
Müdür tarafından önerilir ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Üyelik süresi tamam-
lanan üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde kalan
süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir. 

(2) Merkezin faaliyetleri hakkında görüş bildiren Danışma Kuruluna Müdür başkanlık
eder. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı ile toplanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

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

Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Demirbaş ve ekipmanlar
MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü ekipman ve demirbaşlar Merkez kullanımına tahsis edilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kastamonu Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinden:
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinin,

16/11/2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurum-
ları İhale Yönetmeliğine uygun olarak, mal ve hizmet alım-satımları, yapım, taşınmaz alım-
satım, kiralama, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerin ihaleleri ile kamu
kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşların araştırma ve geliştirme projeleri için sağla-
dıkları fonlar çerçevesinde yapılacak mal/hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esasları be-
lirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

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

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

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

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

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

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

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

d) İhale usulleri: Bu Yönetmelikte düzenlenmiş olan ihale usullerini,
e) İhale yetkilisi: Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyeti veya Mü-

tevelli Heyetinin uygun gördüğü Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi yöneticisi veya gö-
revlilerini,

f) İstekli: İhaleye teklif veren gerçek ya da tüzel kişiler ile ortak girişimleri,
g) Kiralama: Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinin, kira sözleşmesinin kiracı ta-

rafını oluşturmasını,
ğ) Kiraya verme: Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinin, kira sözleşmesinin kiraya

veren tarafını oluşturmasını,
h) Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,
ı) Mütevelli Heyeti: Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

11 Nisan 2021 – Sayı : 31451                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 37



i) Seyahat alımları: Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinin münhasıran eğitim-öğ-
retim faaliyetleriyle ilişkisi olmak üzere yurt içi/yurt dışı seyahat için ulaşım, konaklama, tem-
sil/ağırlama ve benzeri işlemleri,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mini bedel, Üniversite tarafından tespit edilir veya ettirilir. İşin özelliğine göre gerektiğinde
bu bedel veya bu bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar belediye, ticaret odası, sanayi odası,
borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulur. Taşınmaz alımı, satımı, kiralanması,
kiraya verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi işlemlerinde tahmini bedelin tespiti için Ser-
maye Piyasası Kurulundan (SPK) lisanslı gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından SPK
mevzuatına uygun olarak ve hiçbir sınırlamaya bağlı olmaksızın hazırlanacak değerleme ra-
porlarındaki değer tespitleri esas alınır. Tahmini bedel, bunun dayanaklarının da eklendiği bir
hesap tutanağında gösterilir ve ihale dokümanı arasında saklanır. Bu bedel gerektiğinde ihale
komisyonlarınca tahkik ettirilir. Ancak, yapım işlerinde tahmini bedel tespiti sırasında bu işler
için kanunların verdiği yetkiye dayanılarak ilgili kamu kurumlarınca tespit edilmiş birim fi-
yatları varsa bunlar kullanılır. Tahmini bedele ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmez. İs-
teklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.
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Komisyonlar
MADDE 7 – (1) İhale yetkilisi, Üniversitenin görevlilerinden birinin başkanlığında,

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

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

(3) Komisyonlar üye tam sayısıyla toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Oy-
ların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir. Kararlarda çekimser
kalınamaz. Karşı oy kullanan üye, karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zo-
rundadır. Komisyon başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nik şartnameler hazırlanır. İhale konusu işin teknik kriterlerine, ihale dokümanının bir parçası
olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği
sağlamaya yönelik, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat
eşitliği sağlayacak nitelikte olmalıdır.
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Alt yükleniciler
MADDE 14 – (1) İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale

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

İKİNCİ BÖLÜM
Mal ve Hizmet Alımları, Sınırlı Ayni Hak Kazanımları,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gibi ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının
zorunlu olması.
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c) Üniversitenin, tahmini bedeli bir önceki hesap dönemi toplam giderlerinin her yıl
TÜFE oranına göre güncellenecek altıyüzonaltıbinyediyüzkırksekiz TL’ye karşılık gelen tu-
tardaki bedeli aşmayacak olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, 7 nci maddede belirtilen komisyonları kurma
ve 5 inci maddede belirtilen yeterlik koşullarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yet-
kilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak bir
tutanağa bağlanmak suretiyle ihtiyaçlar temin edilir.
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Tekliflerin hazırlanması ve sunulması
MADDE 20 – (1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katı-

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

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

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

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

(6) Üniversite; Mütevelli Heyetinin kararıyla, belirli koşulları taşıyan isteklilerin siste-
me kabul edildiği ve elektronik olarak teklif verebildiği elektronik satın alma sistemleri oluş-
turabilir veya bu sistemlere katılabilir.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üze-
rinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle en fazla % 6 oranında kesin
teminat alınır. İhale dokümanında belirtmek şartıyla kesin teminat alınması zorunlu değildir.
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Sözleşme yapılmasında tarafların görev ve sorumluluğu
MADDE 25 – (1) İhale üzerinde kalan istekli kesin teminatı yatırarak sözleşmeyi im-

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

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

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

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

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

Ayni Hak Tesisi ve Benzeri İşlemler
İhale usulleri
MADDE 27 – (1) Üniversitenin mal ve hizmet satışları ile taşınmazların satışı, kiraya

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

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

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

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

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

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

tekliflerini iletmeleri suretiyle yapılır. İzleyen turlarda teklifler sözlü olarak alınır. Ancak is-
tekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar Üniversiteye ulaşmış olması şartıyla 20 nci madde
hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gön-
derebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde taahhütlü posta yolu ile gön-
derilen 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.
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b) Çabuk bozulan, saklanması tehlikeli olan, saklama giderleri değerine veya bekleme-
den doğacak yararına oranla yüksek bulunan malların satımı.

(2) Pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde, en az iki istekli davet edilerek, yazılı olarak
fiyat tekliflerini vermeleri istenir. İhale komisyonu ayrıca her bir istekli ile görüşür. Görüşmeler
sonucunda, ihale komisyonu her bir istekliden ihale kararına esas olacak son fiyat tekliflerini
vermelerini ister. Son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

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

(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
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sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle is-
teklilerce Üniversiteden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Üniversite, itiraz üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir ka-
rar alır. Alınan karar, itirazda bulunana, diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar
tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik baş-
vurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.

(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
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ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onay-
lanmadıkça Üniversite sözleşme imzalayamaz. İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda
gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce itirazda bulunan
istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir. Üni-
versite tarafından usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve
sözleşme hükümsüz sayılır.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 45 – (1) 3/3/2020 tarihli ve 31057 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avrupa

Meslek Yüksekokulu İhale Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi

Mütevelli Heyeti yürütür.
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Sakarya Üniversitesinden: 

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi Döner Sermaye İşlet-

mesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin esasları

düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Sakarya Üniversitesinin eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama

birimlerinin döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak 

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

nununun 14 üncü ve 58 inci maddeleri ile 18/6/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yö-

netmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İşletme: Sakarya Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,

b) Rektör: Sakarya Üniversitesi Rektörünü,

c) Üniversite: Sakarya Üniversitesini,

ç) Yönetim Kurulu: Sakarya Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

d) Yürütme Kurulu: Sakarya Üniversitesi Yönetim Kurulunca İşletmeyi idare etmek

üzere kurulan Yürütme Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İşletmenin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları,

Harcama Yetkilisi ve Sermaye Limiti

İşletmenin faaliyet alanları 

MADDE 4 – (1) İşletme; çalışmaları sırasında eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda

bulunan uygulamayı ön planda tutmak ve Üniversitenin esas faaliyetlerini aksatmamak kay-

dıyla aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:

a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel

kişiler tarafından istenilecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetlerde bulunmak,

kurslar ve hizmet içi eğitim programları hazırlamak ve uygulamak, seminer, konferans, sem-

pozyum düzenlemek.

b) Faaliyet alanı ile ilgili her türlü danışmanlık, analiz, sentez, bakım onarım, iş değer-

lendirmesi ve organizasyonu yapmak, deneyle kurumsal raporlar ve bunlarla ilgili görüş ve

öneriler sunmak, işletme hesapları ve fizibilite raporları hazırlamak.

c) Klinikler, poliklinikler, ameliyathaneler ve laboratuvarlarda yapılacak her çeşit tetkik,

tedavi, tahlil, ameliyat, bakım ve benzeri hizmetleri yapmak.
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ç) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek birimlerin faaliyet alanları ile sınırlı olmak

üzere iş ve hizmet üretmek, elde edilen ürünleri önceden Rektörün izni alınmak şartıyla pazar-

lamak ve satımı yapılmak üzere satış ve teşhir yerleri açmak. 

d) Uzaktan eğitim vermek, çoklu ortam öğretim materyali geliştirme, eğitim yazılımı

hazırlama, elektronik sınav, merkezi sınav destek hizmetleri ile elektronik içerik yayımcılığı

hizmetleri sağlamak.

e) Faaliyet alanı ile ilgili her türlü yayın ve basım işlerini yapmak.

Yönetim organları 

MADDE 5 – (1) İşletmenin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur.

(2) Yönetim Kurulu, işletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluşturabilir ve yet-

kilerini uygun gördüğü ölçüde; sınırları belirli olmak ve yazılı olmak kaydıyla Yürütme Kuru-

luna devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör

yardımcısı, üç öğretim elemanı (dekan ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve döner sermaye

işletme müdürü olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Yürütme Kurulu, Başkanın çağrısı ile en az üç üyenin katılımı ile toplanır ve kararlar

üye tamsayısının salt çoğunluğuyla alınır.

Harcama yetkilisi

MADDE 6 – (1) Harcama yetkilisi, bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir birimin en

üst yöneticisi veya anılan görevi yürütmekle görevlendirilen kişidir. İlgili mevzuat hükümleri

kapsamında; harcama yetkilileri, yazılı olarak ve sınırları açıkça belirtilmek şartıyla yetkilerini

yardımcılarına veya hiyerarşik olarak kendilerine en yakın Üniversite personeline devredebi-

lirler.

Sermaye limiti 

MADDE 7 – (1) İşletmenin sermaye limiti; 1.000,00 (Bin) TL'dir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 1/5/2007 tarihli ve

26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe

Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin

Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 9 – (1) 30/12/2010 tarihli ve 27801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sa-

karya Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer 

Yürütme 

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinden:
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekirdağ
Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Öğrenci, kayıt sırasında, kayıt olduğu yarıyıla ait dersler ile tekrarlamak zorunda olduğu ders-
leri öncelikli olmak ve haftada 45 AKTS’lik üst sınırı aşmamak şartı ile programdaki derslerden
almak istediklerini seçer.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“c) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin
birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, Yabancı
Dil dersleridir. Bunların kayıt işlemleri, hangi sınıflarda okutulacağı, öğrencilerin bu derslere
devamı, sınavları, başarı durumlarının tespiti ve muafiyet konularında Senatonun kararları doğ-
rultusunda işlem yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) VEHİP’in yürütülmesi için düzenlenen esaslar; Dekanlık tarafından görevlendirilen
Eğitim Öğretim Komisyonu tarafından hazırlanır, Fakülte Kurulu ve Senato tarafından onay-
lanarak yürürlüğe girer.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci  maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Staj yönergesi, Dekanlık tarafından görevlendirilen Eğitim Öğretim Komisyonu tarafından
hazırlanır, Fakülte Kurulu ve Senato tarafından onaylanarak yürürlüğe girer.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (e) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Öğrenci, danışmanın olumlu görüşü ile alt sınıflardaki tüm derslerden başarılı olması
ve GANO’su en az 3.00 olması şartı ile varsa derslere ait ön koşulları sağlamak ve ortak zorunlu
dersler hariç toplam 45 AKTS’yi aşmamak şartıyla, ders saatleri çakışmayacak şekilde bir üst
sınıftaki derslerden de alabilir.”

“e) Aldığı herhangi bir seçmeli dersten başarısız olan öğrenci, bir sonraki seferde bu
ders yerine eşit kredili farklı bir seçmeli dersi devamını almak şartıyla tercih etme hakkına sa-
hiptir.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

10/9/2014 29115

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 13/7/2015 29415
2- 19/8/2016 29806
3- 9/8/2020 31208
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Yeditepe Üniversitesinden:
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Yeditepe Üniversitesinin 16/11/2018 tarihli ve 30597

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

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

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

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

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

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

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

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

d) İhale usulleri: Bu Yönetmelikte düzenlenmiş olan ihale usullerini,
e) İhale yetkilisi: Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyeti veya Mütevelli Heyetinin uy-

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

turmasını,
h) Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,
ı) Mütevelli Heyeti: Yeditepe Üniversitesinin Mütevelli Heyetini,
i) Rektör : Yeditepe Üniversitesi Rektörünü,
j) Seyahat Alımları: Yeditepe Üniversitesinin münhasıran eğitim öğretim faaliyetleriyle

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

leye katılacak isteklilerden, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin be-
lirlenmesine ilişkin ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeleri ister.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(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
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ve hizmet alımları ile yapım işleri toplamı, Üniversitenin ilgili yıl bütçe harcaması toplamının
%10’undan fazla olamaz. Söz konusu limit Mütevelli Heyetinin,  Üniversite lehine sonuç üre-
teceğini gösterir gerekçeli kararı ile %15’e kadar arttırılabilir.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(3) Birinci fıkranın (a) ve (c) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, ihale dokümanında
belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilen istekliler, öncelikle ihale konusu
işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk teklif-
lerini sunar. Üniversitenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üze-
rinde ihale komisyonu her bir istekli ile görüşerek ilk fiyat tekliflerini alır. Bu görüşmeler so-
nucunda ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere isteklilerden ihale kararına esas olacak son yazılı
fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.
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(4) Birinci fıkranın (ç) bendi uyarınca yapılacak işlerde yetkili mercilerce veya mah-
kemelerce takdir veya tespit edilmiş rayiç bedel mevcutsa bu bedel tahmini bedel olarak kabul
edilir. Aksi halde, 6 ncı ve 7 nci maddelere göre tespit olunacak tahmini bedel üzerinden pa-
zarlık görüşmeleri yürütülür. Yapılan görüşmelerde tahmini bedel gizli tutulur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(4) İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek ihale yetkilisinin onayına sunar.
Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve
hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.
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(5) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş 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 bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre sözleşme imzalayabilir. Ancak ekonomik açıdan
en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için 23 üncü maddenin do-
kuzuncu fıkrasında belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan
en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye anılan fıkrada belirtilen şekilde tebligat yapılır. Eko-
nomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda bu
teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

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

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

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

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

Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Benzeri İşlemler

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

verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerine ilişkin ihalelerde kapalı teklif usulü,
açık teklif usulü ve pazarlık usullerinden biri uygulanır.
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(2) İhalelerde, tekliflerin gizli olarak verilmesini sağlayan kapalı teklif usulü ile açık
teklif usulünün uygulanması esastır. Bu iki usulden hangisinin uygulanacağına ihale yetkilisi
karar verir.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) İlanda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini ve ge-
çici teminat verip vermediklerini inceleyerek kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katıla-
mayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler, istekliler önünde
bir tutanakla tespit edilir. Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır.
Diğer istekliler, önce şartnameyi imzaya ve daha sonra sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır.
Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından
imzalanır.
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(3) İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra komisyon başkanı, posta ile yapılmış
teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılmasını
sağlar. Bundan sonra istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen
isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılır ve imzaları alınır. İl-
gilinin imzadan çekinmesi halinde durum ayrıca belirtilir. İhaleden çekilenler yeniden teklifte
bulunamazlar. Teklifler yapıldığı sırada, yapılan indirim veya artırımların işi uzatacağı anlaşı-
lırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenir. Daha
önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

leler bir sözleşmeye bağlanır.  Üniversite tarafından hazırlanan sözleşme 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 sözleşmeler düzenlenemez.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e) 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 esaslara
göre gerçekleştirilir. Protokolde mal ve hizmet alımlarına ilişkin hüküm bulunmaması halinde
bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

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

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

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 45 – (1) 27/9/2012 tarihli ve 28424 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ye-

ditepe Üniversitesi Satınalma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyeti

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Uşak 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3193 

—— • —— 
Uşak 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3194 
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Uşak 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3174 

—— • —— 
Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3117 

—— • —— 
Ankara 30. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3261 
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Karaman 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3227 

—— • —— 
Bolu 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3221 

—— • —— 
Konya 15. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3262 
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Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 3273 

—— • —— 
Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 3274 

—— • —— 
İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 3200 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

PASLANMAZ SAC LEVHA SAE 304 ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Ankara Makina Fabrikası Müdürlüğünden: 

Paslanmaz sac levha SAE 304 alımı açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2021/206938 

1-İdarenin  

a) Adı  : T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası 

b) Adresi  : Ayaş Yolu 18.Km.Etimesgut/ANKARA 

c) Telefon ve Faks numarası : 0 312 293 44 00 Faks: 0 312 243 14 47 

2-İhale konusu malların 

a) Niteliği, türü ve miktarı :120 Ton Paslanmaz Sac Levha SAE 304 Alımı  

1- Paslanmaz Sac Levha SAE 304 10*2000*6000 mm  40.000 Kg 

2- Paslanmaz Sac Levha SAE 304 8*2000*6000 mm  30.000 Kg 

3- Paslanmaz Sac Levha SAE 304 5*2000*6000 mm  20.000 Kg 

4- Paslanmaz Sac Levha SAE 304 6*2000*6000 mm  20.000 Kg 

5- Paslanmaz Sac Levha SAE 304 15*2000*6000 mm  10,000 Kg 

b) Teslim Yeri  : Ankara Makina Fabrikası Malzeme Ambarı  

c) Teslim Tarihi  : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, en geç 30 (Otuz) 

takvim günü içerisinde teslim edilecektir. 

3-İhalenin  

a) Yapılacağı yer : T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası – Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 19.04.2021 Pazartesi günü saat 1400  

4-İhale dokümanı Ankara Makina Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18. km. 

Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve 150,00 TL. (Y.Yüzelli Türk lirası) bedel 

karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

günü olmalıdır. 

7-İhalede gerektiğinde açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden ihale gün ve 

saatinde isteklinin ya da temsile yetkili olan kişinin fabrikamızda hazır bulunması gerekmektedir. 

İstekli veya vekilinin Komisyonda hazır bulunmaması halinde mektup ile gönderilen teklifi son 

ve kesin pey olarak kabul edilecektir 

8-Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.  

 3123/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Gaziantep İli Şehitkâmil Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Şehitkamil İlçesi; Aşağıda Mahalle, Ada, Parsel, Yüz 

ölçümü, İmar Durumu, m² rayiç bedeli, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen 

taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesi (a) fıkrası gereğince Kapalı teklif 

usulü artırma suretiyle 28/04/2021 Çarşamba günü aşağıdaki tabloda belirtilen saatlerde 

Belediyemiz Atatürk Kültür ve Spor Merkezi (İpekyolu üzeri) Meclis Salonunda yapılacak ihale 

ile ayrı ayrı Satışı yapılacaktır. 

Sıra 

No 
Mahalle Ada Parsel Alanı m² 

Niteliği, 

İmar 

Durumu 

Rayiç 

Bedeli 

m²/TL 

Muhammen 

Bedel (TL) 

G. Teminat 

(%3) (TL) 

İhale 

Saati 
ÖDEME 

1 AYDINLAR 1223 3 10.039,05 
Arsa 

Sanayi 
2.000,00 20.078.100,00 602.343,00 14.00 PEŞİN 

2 AYDINLAR 7317 8 3.042,23 
Arsa 

Sanayi 
1.750,00 5.323.902,50 159.717,08 14.15 PEŞİN 

3 AYDINLAR 7317 9 3.262,15 
Arsa 

Sanayi 
1.750,00 5.708.762,50 171.262,88 14.30 PEŞİN 

4 BEYLERBEYİ 679 7 3.206,53 
Arsa Konut 

E=1,80 
2.900,00 9.298.937,00 278.968,11 14.45 PEŞİN 

5 GÜVENEVLER 7834 2 3.202,40 Arsa Tic. 3.500,00 11.208.400,00 336.252,00 15.00 PEŞİN 

6 KARACAOĞLAN 1816 23 2.679,02 
Arsa Tick 

E=1,80 
2.500,00 6.697.550,00 200.926,50 15.15 PEŞİN 

7 TAŞLICA 635 4 4.413,82 
Arsa 

K.D.K.Ç.A 
1.500,00 6.620.730,00 198.621,90 15.30 PEŞİN 

İhaleye iştirak edecek istekliler ihale şartnamesini 100,00 TL karşılığında Belediyemiz 

İhale servisinden temin edebilirler. 

Belediyemizce yapılacak ihaleye katılacak olan isteklilerin aşağıdaki belgeleri sunmaları 

gerekmektedir; 

A) Gerçek kişi ise; 

a) Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması, 

b) Tebligata esas adres beyanı 

c) Noter tasdikli imza beyannamesi 

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
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e) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname, 

f) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi, 

g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

h) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz 

veya Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu, 

ı) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair ihale gününden önceki son 

10 (on) gün içerisinde alınan güncel belge, 

i) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin ortaklık beyanı ile 

birlikte her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vereceklerdir 

B) İstekli tüzel kişi ise; 

a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna 

dair belge, 

b) Tebligata esas adres beyanı 

c) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin 

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin 

tamamının Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 

Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler 

d) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz 

veya süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu, 

g) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname, 

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

ı) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair ihale gününden önceki son 

10(on) gün içerisinde alınan güncel belge, 

i) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan ortakların ortaklık beyanı ile 

birlikte her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vereceklerdir. 

İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte Şehitkamil Belediyesi Destek 

Hizmetleri Müdürlüğü İhale Servisine en geç 27/04/2021 Salı günü saat 16.00’ a kadar başvuruda 

bulunmaları gerekmektedir. 

Bu ihaleden doğacak, her türlü vergi, resim harç, Tellâliye, ilan bedeli vb. masraflar 

yükleniciye ait olup, taşınmazlara KDV uygulanmayacaktır. 

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur. 

 3077/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3301/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3302/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 3188/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 3206/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 3207/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 3208/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 3209/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 3210/1-1 
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: 

 
 3300/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 
Midyat 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/227 Esas, 2013/181 Karar sayılı dosyasının 

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 dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri 
gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

 3182/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
Trabzon (Kapatılan) 1. İcra Müdürlüğünün 2003/741 Esas sayılı dosyasının imha edilmiş 

olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle 
Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere 
Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri 
gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

 3183/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
22.12.2020 tarihli ve 31342 sayılı Resmî Gazete’de yer alan ilanda “…4708 sayılı Yapı 

Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 1. fıkrasının (g) bendinin 2.alt bendi ile Yapı 
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (ç) ve (l) bendi ile 6. maddesinin 
4. fıkrasında…” ifadesinin çıkarılarak yerine “…4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun  
2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentleri, 8. maddesinin 1. fıkrasının (g) bendinin 2. alt bendi 
ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (ç) ve (l) bendi ile         
6. maddesinin 4. fıkrasında …” ifadesinin eklenmesi Genel Müdürlük Makamının 08.04.2021 
tarihli ve 733864 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 3205/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
16.04.2019 tarihli ve 90669 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile denetçi belgesi iptal edilen 

MNS Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Lale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin sorumlu denetim elemanı 
Mehmet Cafer AREL (Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi, Denetçi No: 5687, Oda Sicil No: 
10817) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 
01.06.2020 tarihli ve E.2019/1405-K.2020/845 sayılı "davanın reddi" kararına karşı davacı tarafça 
istinaf yoluna başvurulduğu, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin 21.01.2021 
tarihli ve E.2020/1220-K.2021/128 sayılı kararı ile istinaf başvurusunun kabulüne, dava red 
kararının kaldırılmasına ve “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 25.04.2019 tarihli 
ve 30755 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Mehmet Cafer AREL hakkında tesis edilmiş olan idarî 
işlem 05.04.2021 tarihli ve 681640 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 3180/1-1 



11 Nisan 2021 – Sayı : 31451 RESMÎ GAZETE Sayfa : 83 

 

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve 

özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Sağlık 

Bilimleri Yüksekokulu bünyesine çeşitli alanlarda; 12 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan 

kadrolar tam zamanlıdır. 

Profesör kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir 

dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve 

yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve 

çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir. 

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir 

dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve 

yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve 

çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve 

bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren 

belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve 

çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir. 

Başvurular bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. 

Beykent Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. 

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden 

başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili 

birimlerden öğrenilecektir. 

Duyurulur. 

Fakülte / 

Yüksekokul / 

Enstitü 

Bölüm / Program / 

Anabilim Dalı 

Kadro 

Sayısı 
Kadro Unvanı Uzmanlık Alanı 

İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 
İşletme 1 Profesör Yönetim ve Strateji 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 
Ortodonti ABD 1 

Doktor 

Öğretim Üyesi 
Ortodonti 

Fen-Edebiyat 

Fakültesi 

İngilizce Mütercim 

ve Tercümanlık 
1 

Doktor 

Öğretim Üyesi 

Mütercim - Tercümanlık (İngilizce), İngiliz Dili ve 

Edebiyatı, Dilbilim, Çeviribilim, Amerikan Dili ve 

Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat 
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Güzel Sanatlar 

Fakültesi 
Oyunculuk 1 Doçent Sahne Sanatları 

Sağlık Bilimleri 

Yüksekokulu 

Dil ve Konuşma 

Terapisi 
3 

Doktor 

Öğretim Üyesi 

Dil ve Konuşma Bozuklukları, Odyoloji, Dil ve 

Konuşma Terapisi 

Çocuk Gelişimi 2 
Doktor 

Öğretim Üyesi 

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Çocuk Sağlığı ve 

Eğitimi, Çocuk Gelişimi 

Odyoloji 3 
Doktor 

Öğretim Üyesi 

Odyoloji, Dil ve Konuşma Bozuklukları, Kulak 

Burun Boğaz 

Not: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Aydınlatma 

Metni’ne https://www.beykent.edu.tr/beykent- hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-mevzuat- 

uyarinca-akademik-personel-adayi-aydinlatma-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı 

Açık Rıza Metnine https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/ 

kvk-mevzuat-uyarinca-akademik-personel-adayi-acik-riza-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir. 

 3164/1/1-1 

—— • —— 

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 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” hükümleri 

uyarınca 1 Araştırma Görevlisi alınacaktır.  

Duyurulur. 

Fakülte / 

Yüksekokul 

Bölüm / 

Program 

Öğretim 

Elemanı 
Alanı 

ALES/ 

YDS Eş Değeri 

Puanı 

ALES 

Puan 

Türü 

Ek 

Açıklamalar 

Mühendislik - 

Mimarlık 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

1 

Bilgisayar Mühendisliği, 

Yazılım Mühendisliği alanında 

en az tezli yüksek lisans 

mezunu olup, Bilgisayar 

Mühendisliği, Yazılım 

Mühendisliği alanında doktora 

yapıyor olmak. 

ALES: 70 

YDS: 50 
SAY Arş. Gör. 

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ 

Duyuru Başlangıç Tarihi :11.04.2021 

Son Başvuru Tarihi : 25.04.2021 

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı : 26.04.2021 

Sınav Tarihi : 28.04.2021 

Nihai Değerlendirme Tarihi : 30.04.2021 
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Başvurular Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen ve/veya posta yoluyla yapılmalıdır. Süresi 

içerisinde yapılmayan ya da eksik belgeli başvurular işleme alınmayacak olup, posta ile yapılan 

başvuruların son başvuru tarihine kadar ulaşmış olması gerekmektedir. Postada yaşanan 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

İSTENEN BELGELER 

1- Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış, başvurulan kadroyu ve iletişim 

bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru dilekçesi, 

2- YÖK formatlı özgeçmiş. 

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 

4- 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı) 

5- Adli Sicil Kaydı Belgesi 

6- Lisans/Yüksek Lisans /Doktora Diploması onaylı örneği (Diploma Yurt Dışından 

Alınmış İse YÖK Denklik Belgesi) 

7- Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği. 

8- ALES Belgesi 

9- Yabancı Dil Belgesi 

10- ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet 

belgesi ve atama olur yazısı. 

11- Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi. 

12- Deneyim şartını sağladığını gösterir hizmet belgesi. 

13- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge. 

14- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel 

Adayı Açık Rıza Metni. 

Ön değerlendirme Sonuçları ve nihai değerlendirme sonuçları Üniversitemizin 

www.beykent.edu.tr web adresinde yayınlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde 

olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Aday Başvuruları: 

Beykent Üniversitesi Ayazağa-Maslak Yerleşkesi 

Yazı İşleri Müdürlüğü 

Ayazağa Mah. Hadım Koruyolu Cad. No: 19 

34396 Sarıyer, İstanbul 

Not: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Aydınlatma 

Metni’ne https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin- korunmasi/kvk-mevzuat- 

uyarinca-akademik-personel-adayi-aydinlatma-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı 

Açık Rıza Metnine https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin- korunmasi/ 

kvk-mevzuat-uyarinca-akademik-personel-adayi-acik-riza-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir. 
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JPMorgan Chase Bank, N.A. Merkezi Columbus, Ohio - İstanbul Türkiye Şubesi 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde

Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

–– Avrasya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
–– Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi

Yönetmeliği
–– İzmir Demokrasi Üniversitesi Beyin Araştırmaları ve Sinirbilimi Çalışmaları

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Kastamonu Üniversitesi Orman Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Kastamonu Üniversitesi Tabiat Turizmi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi İhale Yönetmeliği
–– Sakarya Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
–– Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve

Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yeditepe Üniversitesi İhale Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


