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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Adalet Bakanlığından:
SAHTE BANKNOTLARIN İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNDE 

UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/8/2005 tarihli ve 25901 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sahte Bank-
notların İncelenmesi ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetme-
liğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası merkez ve taşra birimlerince sahteliğinden şüphe
edilen banknotlar hakkında birinci fıkra uyarınca karar alınmaksızın inceleme ve değerlendirme
raporu düzenlenerek Cumhuriyet başsavcılığına ihbarda bulunulur.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI HİZMET BİRİMLERİ ÇALIŞMA USUL VE
ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kapadokya Alan Başkanlığı hizmet birimle-

rinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. 
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 38 sayılı Kapadokya Alan Başkanlığı Hakkında Cum-

hurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. 

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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Tanımlar 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,
b) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,
c) Başkan: Kapadokya Alan Başkanını,
ç) Başkanlık: Kapadokya Alan Başkanlığını,
d) Kanun: 23/5/2019 tarihli ve 7174 sayılı Kapadokya Alanı Hakkında Kanunu,
e) Kararname: 38 sayılı Kapadokya Alan Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Ka-

rarnamesini,
f) Kapadokya Alanı: 7174 sayılı Kanuna ekli harita ve koordinat listesinde sınırları be-

lirtilen ve Başkanlığın yetkili ve görevli olduğu alanı,
g) Komisyon: Kapadokya Alan Komisyonunu, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Başkanlık Teşkilatı ve Görevleri

Başkanlık teşkilatı
MADDE 4 – (1) Başkanlık; Başkan, İdari ve Teknik Başkan Yardımcıları ve hizmet

birimlerinden oluşur.
Başkan ve Başkan Yardımcıları
MADDE 5 – (1) Başkanlığın en üst yöneticisi olan Başkan, Başkanlığın genel yönetim

ve temsilinden sorumludur. Başkanlık görevi Nevşehir Valisi tarafından yürütülür.
(2) Başkan, Kanun, Kararname ve diğer mevzuatta kendisine verilen yetki ve görevleri

kullanır ve yerine getirir. Başkan, Başkanlık hizmetlerini mevzuat hükümlerine, Başkanlığın
amaç ve politikalarına, stratejik plana uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla, Başkanlık
birimlerine gereken emirleri verir, bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar.

(3) Başkan, görevlerini yerine getirirken Bakana karşı sorumludur.
(4) Başkana yardımcı olmak amacıyla bir idari bir de teknik olmak üzere iki Başkan

Yardımcısı Bakan tarafından atanır.
(5) Başkan Yardımcıları, Başkanlığın grup başkanlığı şeklinde teşkil edilen hizmet bi-

rimlerinin yönetiminden ve maiyetindeki grup başkanlıklarının sevk ve idaresinden Başkana
karşı sorumludur.

(6) Başkan, Başkan Yardımcıları, Grup Başkanları veya 1. Hukuk Müşavirinin izin,
hastalık, yurt içi ve yurt dışı görevlendirme veya diğer nedenlerle görevde bulunamadıkları sü-
relerde söz konusu görevler vekâleten yürütülür.

(7) Başkana izin, hastalık, yurt içi ve yurt dışı görevlendirme ve görevde bulunmadığı
diğer hallerde, öncelikle Teknik Başkan Yardımcısı, Teknik Başkan Yardımcısının görevde bu-
lunmadığı hallerde İdari Başkan Yardımcısı, İdari Başkan Yardımcısının da görevde bulunma-
ması halinde ise Başkanın uygun gördüğü Grup Başkanı vekâlet eder. 

(8) Yerine vekâlet edilen göreve başladığı anda vekâlet işlemi kendiliğinden sona erer.
Bütün vekâleten görevlendirmeler Başkanın onayına tabidir.

Hizmet birimleri
MADDE 6 – (1) Başkanlığın hizmet birimleri şunlardır:
a) Alan Planlama ve Uygulama Grup Başkanlığı.
b) Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Başkanlığı.
c) Personel ve Destek Hizmetleri Grup Başkanlığı.
ç) Hukuk Müşavirliği.
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Alan Planlama ve Uygulama Grup Başkanlığı
MADDE 7 – (1) Alan Planlama ve Uygulama Grup Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Kapadokya alan planlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
b) Kapadokya alan planlarına esas halihazır haritaları ve jeolojik/jeoteknik etütleri yap-

mak veya yaptırmak.
c) Geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarını hazırlayarak Komisyona sun-

mak.
ç) Komisyonun sekretarya hizmetlerini yürütmek.
d) Kapadokya Alanındaki korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile sit

alanlarının tespitini yapmak.
e) Kapadokya Alanının korunması ve geliştirilmesine yönelik her türlü araştırma, pro-

jelendirme ve eylem planları hazırlamak ve bunların uygulama esaslarını belirlemek ve izle-
mek.

f) Kapadokya Alanında Komisyonca uygun bulunan projelere ilişkin uygulamaların
onaylı projesine uygunluğunu denetlemek.

g) Geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları ile meri planlara ve Komisyon
kararlarına aykırı uygulamaların giderilmesini sağlamak ve gerektiğinde aykırı uygulamaya
konu yapı ve tesisleri yıkma veya yıktırma işlemlerini yürütmek.

ğ) Kapadokya Alanında yer alan korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkla-
rının, peri bacalarının ve rezerv peri bacası alanlarının ve yer altı şehirlerinin korunması, tadi-
latı, tamiratı ve esaslı onarımları ile iyileştirilmesine yönelik her türlü iş ve işlemleri yapmak
veya yaptırmak, gerekli güvenlik önlemlerini almak veya aldırmak. 

h) Kapadokya Alanında 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kanunu kapsamı dışındaki araştırma, sondaj, kazı ve diğer bilimsel araştırmaları ve
etütleri yapmak veya yaptırmak.

ı) Kapadokya Alanında 2863 sayılı Kanun kapsamında; kültür varlıklarını koruma bölge
kurulu müdürlüklerine, koruma, uygulama ve denetim bürolarına ve çevre ve şehircilik il mü-
dürlüklerine verilen görev ve yetkileri yürütmek.

i) Kapadokya Alanında bulunan Hazine ile kamu kurum ve kuruluşlarının özel mülki-
yetindeki taşınmazların satışı, trampası, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması, kiraya ve-
rilmesi, ön izin verilmesi ve üzerlerinde irtifak hakkı kurulması, Devletin hüküm ve tasarrufu
altındaki yerlerin kiraya verilmesi, ön izin ve kullanma izni gibi işlemler hakkında görüş bil-
dirmek.

j) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Başkanlığı
MADDE 8 – (1) Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Kapadokya Alanının tanıtımına yönelik yurt içinde ve yurt dışında her türlü yazılı,

görsel ve işitsel eserleri yapmak, yaptırmak, hizmete sunmak ve fikri ve sınai haklarına yönelik
iş ve işlemleri yürütmek.

b) Kapadokya Alanına ilişkin Bakanlıkça talep edilen bilgi, belge ve raporları hazırla-
mak.

c) Kapadokya Alanı içindeki turizm faaliyetlerinin planlanması, geliştirilmesi ve teşvik
edilmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek.

ç) 13/11/2020 tarihli ve 31303 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kapadokya Alan
Başkanlığı Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği çerçevesinde Kapadokya Alanında tu-
rizm amaçlı sportif faaliyette bulunacak turizm işletmelerinde aranacak nitelikleri belirlemek
ve bu faaliyetleri denetlemek.
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d) 7174 sayılı Kanunun 8 inci maddesi çerçevesinde, Kapadokya Alanı içinde yasakla-
nan fiillerin işlenmesi durumunda verilecek idari para cezalarına ilişkin iş ve işlemleri yürüt-
mek.

e) Bakanlığa bağlı ören yerleri ve müzeler dışındaki taşınır ve taşınmaz kültür varlık-
larının öğretim, eğitim, bilimsel araştırma, tanıtma ve ticari gelir elde etme amacı ile fotoğraf-
larının ve filmlerinin çekilmesi, mulaj ve kopyalarının çıkartılması ile ilgili izinlerin verilmesine
yönelik iş ve işlemleri yürütmek.

f) Kapadokya Alanında işletmelerce yürütülen balonla ticari havacılık faaliyetlerinin
projelendirme, yer ve lojistik hizmetlerini düzenlemek.

g) Halkla ilişkiler, basın ve medya konusundaki iş ve işlemleri yürütmek.
ğ) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Personel ve Destek Hizmetleri Grup Başkanlığı
MADDE 9 – (1) Personel ve Destek Hizmetleri Grup Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Yürütülen hizmetlere ilişkin yıllık çalışma programı ve stratejik planlamaları yap-

mak.
b) Kapadokya Alanında Başkanlık idari binalarının her türlü proje ve uygulamalarını

yapmak veya yaptırmak.
c) Başkanlık personelinin eğitim ve özlük işlemlerini yapmak.
ç) Bütçe ve diğer mali iş ve işlemleri yapmak.
d) İhtiyaç duyulması halinde yapılacak kamulaştırmaya ilişkin iş ve işlemleri yapmak.
e) Başkanlığın görev ve faaliyetleri ve idari ihtiyaçları ile ilgili mal ve hizmet alımları

ile yapım işleri, bakım, onarım, satın alma, kiralama, ulaşım, güvenlik, aydınlatma, ısıtma, bel-
ge yönetimi, demirbaş, arşiv, depolama ve sağlık giderleri ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak.

f) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Hukuk Müşavirliği
MADDE 10 – (1) Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:
a) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel

Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak. 

b) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Çalışma grupları
MADDE 11 – (1) Başkanlık görev alanına giren konularla ilgili olarak çalışma ve proje

grupları oluşturabilir. İhtiyaç duyulduğu hâllerde diğer kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum
kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanlar çalışma gruplarına dâhil edile-
bilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Düzenleme yetkisi
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak tereddüt ve anlaş-

mazlıklar ile uygulamaya ilişkin aksaklıkları gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye, ilke
ve standartları belirlemeye ve uygulama birliğini sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmaya,
bu hususta gerekli her türlü bilgi ve belgeyi istemeye ve diğer hizmet birimleriyle iş birliğinin
tesis edilmesi ve koordinasyonunun sağlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Başkan
yetkilidir.

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:
TÜRKİYE-BİRLEŞİK KRALLIK ORTAK KOMİTESİNİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
İLE BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI ARASINDA 

SERBEST TİCARET ANLAŞMASI EKİ MENŞE PROTOKOLÜNÜ DEĞİŞTİREN 
15/3/2021 TARİHLİ VE 2/2021 SAYILI KARARI KAPSAMI TİCARETTE 

EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ 
HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 29 Aralık 2020 tarihinde Ankara’da imzala-

nan 7266 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 24/2/2021 tarihli ve 3577 sayılı Cum-
hurbaşkanı Kararı ile onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda
Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan “Menşe Kuralları ve
Menşe İşlemlerine İlişkin Protokol”ün uygulanmasına dair usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey

İrlanda Birleşik Krallığı Arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının eki “Menşe Kuralları
ve Menşe İşlemlerine İlişkin Protokol”ün uygulanmasına dair usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
448 inci maddesi ile bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde belirtilen Protokol’e dayanılarak ha-
zırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Anlaşma: Türkiye Cumhuriyeti (bundan sonra Türkiye olarak anılacaktır) ile Büyük

Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı (bundan sonra İngiltere olarak anılacaktır) arasın-
daki Anlaşmayı,

b) Armonize Sistem: 10 Kasım 1988 tarihli ve 3501 sayılı Kanunla katılmamız uygun
bulunan Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası
Sözleşmede belirtilen şekilde ve Sözleşmenin ekinde yer alan pozisyonları, alt pozisyonları ve
bunlara ait sayısal kodları, Bölüm, Fasıl ve Alt Pozisyon Notlarını ve Armonize Sistemin yo-
rumu ile ilgili Genel Kuralları kapsayan Nomanklatürü,

c) Avrupa Birliği: 28/9/2006 tarihli ve 26303 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
23/8/2006 tarihli ve 2006/10895 sayılı Kararnamenin eki “Türkiye ile Avrupa Topluluğu Ara-
sında Oluşturulan Gümrük Birliği’nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar”ın 3 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan üye ülkeleri,

ç) Aynı eşya: Bu eşyanın menşeinin bu Yönetmelik kapsamında belirlenmesiyle ilişkili
olmayan görünüşteki küçük farklılıklardan bağımsız olarak, fiziksel özellikleri, kalitesi ve ta-
nınırlılığı da dâhil olmak üzere her bakımdan aynı olan eşyayı,

d) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
e) Girdi: Bir ürünün imalatında kullanılan herhangi bir parça, bileşen, hammadde veya

aksam dahil her tür maddeyi,
f) Gümrük idareleri: Türkiye için Ticaret Bakanlığı ile İngiltere için yetkilendirilmiş

idareleri,
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g) İhracatçı: Bir Taraf ülkede yerleşik olup, menşeli bir ürünü o Taraf ülkenin kanun
ve yönetmeliklerinde belirtilen şartlara uygun olarak ihraç eden veya üreten ve bir menşe beyanı
düzenleyen kişiyi,

ğ) İmalat: Montaj dâhil olmak üzere her tür işçilik veya işlemi, 
h) İthalatçı: Menşeli bir ürünü ithal eden ve bunun için tercihli tarife talep eden bir ki-

şiyi,
ı) Kullanılan menşeli olmayan girdilerin kıymeti: Ürünün üretiminde kullanılan menşeli

olmayan girdilerin, navlun, varsa sigorta, paketleme ve ürün üreticisinin yerleşik olduğu Taraf
ülkedeki ithalat limanına girdilerin taşınmasından doğan diğer tüm maliyetler dahil ithalat anın-
daki gümrük kıymeti olan kıymeti (menşeli olmayan girdilerin kıymetinin bilinmediği ve tespit
edilemediği durumda, Türkiye veya İngiltere’de menşeli olmayan girdiler için ödenen ilk tespit
edilebilir fiyat kullanılır),

i) Menşe beyanı: 19 uncu madde uyarınca menşeli bir eşyanın tanımlanmasını sağlamak
amacıyla bir ihracatçı tarafından yapılan beyanı,

j) Menşeli olmayan girdi: Menşe statüsü belirlenemeyen girdiler dahil, bu Yönetmelik
kapsamında menşeli olarak nitelendirilmeyen girdileri,

k) Sevkiyat: Bir ihracatçıdan bir alıcıya aynı anda gönderilen ya da ihracatçıdan alıcıya
sevkinde tek bir sevk evrakı kapsamında yer alan veya böyle bir evrakın olmaması halinde tek
bir fatura kapsamına giren ürünleri,

l) Sınıflandırma: Bir ürün veya girdinin Armonize Sistemin belirli bir fasıl, pozisyon
veya alt pozisyonu altında sınıflandırılmasını,

m) Ürün: Bilahare başka bir imalatta kullanılması söz konusu olsa bile, imalat sonu-
cunda elde edilmiş bir ürünü,

n) Taraf ülkeler: Türkiye ile İngiltere’yi, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Menşeli Ürün Kavramının Tanımı ve Şartları

Genel koşullar
MADDE 5 – (1) Anlaşma uyarınca bir Taraf ülke menşeli eşyaya diğer bir Taraf ülkede

tercihli tarife uygulanmasında, ürünlerin bu Yönetmelikteki diğer tüm geçerli koşulları karşı-
laması şartıyla, aşağıda belirtilen ürünler o Taraf ülke menşeli kabul edilir:

a) 7 nci maddede belirtildiği şekilde, tamamen o Taraf ülkede elde edilen ürünler.
b) Sadece o Taraf ülke menşeli girdilerden o Taraf ülkede üretilen ürünler.
c) EK-2’de belirlenen koşulları karşılamak şartıyla menşeli olmayan girdileri içermek

suretiyle o Taraf ülkede üretilen ürünler.
(2) Bir ürünün menşe statüsü kazanması halinde, o ürünün üretiminde kullanılan men-

şeli olmayan girdiler, o ürün başka bir ürün içerisinde girdi olarak kullanıldığında, menşeli ol-
mayan olarak kabul edilmez.

(3) Menşe statüsü kazanımı İngiltere veya Türkiye’de kesintisiz olarak yerine getirilir.
İkili kümülasyon
MADDE 6 – (1) Bir Taraf ülke menşeli bir ürün, diğer Taraf ülkede başka bir ürünün

üretiminde bir girdi olarak kullanılmışsa diğer Taraf ülke menşeli kabul edilir.
(2) Menşeli olmayan girdiler üzerinde bir Taraf ülkede gerçekleştirilen işçilik veya iş-

lem, ürünün diğer Taraf ülke menşeli olup olmadığının belirlenmesinde dikkate alınır.
(3) Diğer Taraf ülkede gerçekleştirilen üretim 9 uncu maddede düzenlenen işlemlerin

ötesine geçmezse, birinci ve ikinci fıkralar uygulanmaz.
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(4) Bir ihracatçı, ikinci fıkrada belirtilen bir ürün için menşe beyanını düzenleyebilmek
amacıyla, tedarikçisinden EK-3’te belirtildiği şekilde bir tedarikçi beyanı veya menşeli olmayan
girdileri yeterince ayrıntılı bir şekilde tanımlayan ve aynı bilgileri içeren eşdeğer bir belge
temin eder.

(5) 5 inci maddenin birinci fıkrasına halel getirmeksizin, bünyelerine Avrupa Birliği
menşeli girdiler dâhil edilmek suretiyle bir Taraf ülkede elde edilen ürünler, o Taraf ülkede
9 uncu maddede belirtilen işlemlerin ötesinde bir işçilik veya işlemden geçmiş olmaları şartıyla,
bu Yönetmeliğin uygulanmaya başladığı tarih itibarıyla o Taraf ülke menşeli olarak kabul edi-
lirler. Söz konusu girdilerin yeterli işçilik veya işlemden geçmiş olmaları gerekmez. 

(6) Beşinci fıkrada belirtilen girdilerin, Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Atom Enerjisi
Topluluğu ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı arasında tesis edilen Ticaret
ve İşbirliği Anlaşması kapsamında AB menşeli olduğunun ispatı, 2006/10895 Sayılı Türkiye
ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği’nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar
Hakkında Karar uyarınca, A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde ithal edilen eşya için AB’deki te-
darikçisi tarafından düzenlenen ve bir örneği EK-5’te yer alan tedarikçi beyanı ile yapılır.

Tamamen elde edilmiş ürünler
MADDE 7 – (1) Aşağıdaki ürünler, tamamen bir Taraf ülkede elde edilmiş kabul edi-

lirler: 
a) Kendi toprağından veya deniz yatağından çıkartılan madencilik ürünleri.
b) Orada hasat edilen veya yetiştirilen bitkiler ve bitkisel ürünler.
c) Orada doğmuş ve yetiştirilmiş canlı hayvanlar.
ç) Orada yetiştirilmiş canlı hayvanlardan elde edilen ürünler.
d) Orada doğmuş ve yetiştirilmiş hayvanların kesilmesi suretiyle elde edilen ürünler.
e) Orada avcılık veya balıkçılıkla elde edilen ürünler.
f) Balıklar, yumuşakçalar, kabuklular, diğer suda yaşayan omurgasızlar ve su bitkileri

dahil olmak üzere suda yaşayan organizmaların doğduğu veya yumurtalar, balık yumurtaları,
yavru balıklar, parmak boy balıklar, larvalar, parlar, smoltlar veya düzenli stoklama, yemleme
veya avcılardan koruma gibi üretimi artırmak için yetiştirme veya büyüme süreçleri vasıtasıyla
diğer larva sonrası dönemdeki gelişmemiş balıklar gibi tohum stoklarından yetiştirildiği, orada
akuakültürden elde edilen ürünler.

g) Karasular dışındaki denizlerden bir Taraf ülkenin gemileri ile elde edilen deniz ba-
lıkçılığı ürünleri ve diğer ürünler.

ğ) Münhasıran (g) bendinde belirtilen ürünlerden bir Taraf ülkenin fabrika gemilerinin
bordasında üretilen ürünler.

h) Deniz toprağından veya deniz toprağı altından yararlanma veya işlem yapma hakla-
rına sahip olması kaydıyla, karasuları dışında yer alan deniz toprağından veya deniz toprağı
altından çıkartılan ürünler.

ı) Orada yapılan imalat işlemleri sonucu ortaya çıkan atık ve hurdalar; bu ürünlerin sa-
dece hammaddelerin geri dönüşümü için uygun olması kaydıyla, orada toplanan kullanılmış
ürünlerden elde edilen atık ve hurdalar.

i) Münhasıran (a) ila (ı) bentlerinde tanımlanan ürünlerden orada üretilen ürünler.
(2) Birinci fıkranın (g) ve (ğ) bentlerindeki “bir Taraf ülkenin gemileri” ve “bir Taraf

ülkenin fabrika gemileri” terimleri;
a) Türkiye veya İngiltere’de kayıtlı olan,
b) Türkiye veya İngiltere bayrağı altında seyreden,
c) Aşağıda belirtilen şartlardan birini karşılayan;
1) En az yüzde 50’si bir Taraf ülke veya Avrupa Birliği vatandaşlarına ait olan,
2) Ana ofisi ve asıl işletme merkezi bir Taraf ülkede veya Avrupa Birliği’nde olan ile

en az yüzde 50’si bir Taraf ülke veya Avrupa Birliği’nin kamu tüzel kişileri, vatandaşları veya
tüzel kişilerine ait olan, 

yasal kişilere ait gemiler ve fabrika gemilerini kapsar.
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Tolerans kuralı
MADDE 8 – (1) Bir ürünün üretiminde menşeli olmayan girdiler kullanılması nede-

niyle EK-2'de belirtilen şartları karşılamazsa, o ürün şu koşulları karşılamak kaydıyla yine de
bir Taraf ülke menşeli kabul edilir:

a) 16 ncı fasılda sınıflandırılan işlenmiş balıkçılık ürünleri hariç olmak üzere, Armonize
Sistemin 2 nci fasılı ile 4 ila 24 üncü fasıllarında sınıflandırılan ürünlerin üretiminde kullanılan
menşeli olmayan girdilerin toplam ağırlığı, o ürünün ağırlığının yüzde 15’ini geçemez. 

b) Armonize Sistemin 50 ila 63 üncü fasıllarında sınıflandırılan ürünler hariç, diğer tüm
ürünler için, menşeli olmayan girdilerin toplam kıymeti, ürünün fabrika çıkış fiyatının yüzde
10’unu geçemez.

c) Armonize Sistemin 50 ila 63 üncü fasıllarında sınıflandırılan bir ürün için, toleranslar
EK-1’in yedinci ve sekizinci notlarında düzenlenir.

(2) Bir ürünün üretiminde kullanılan menşeli olmayan girdilerin kıymeti veya ağırlığı,
EK-2'de düzenlenen kurallarda belirtilen menşeli olmayan girdilerin azami kıymet ve ağırlık
yüzdelerini aşarsa, birinci fıkra uygulanmaz.

(3) Birinci fıkra, 7 nci madde uyarınca bir Taraf ülkede tamamen elde edilmiş ürünlere
uygulanmaz. EK-2 uyarınca bir ürünün üretiminde kullanılan tüm girdilerin tamamen elde edil-
miş olması gerekirse, birinci ve ikinci fıkralar uygulanır.

Yetersiz işçilik veya işlem
MADDE 9 – (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasına halel getirmeksizin, bir ürünün bir

Taraf ülkede üretimi menşeli olmayan girdilere uygulanan aşağıdaki işlemlerden sadece birin-
den veya daha fazlasından ibaret ise, ürün bir Taraf ülke menşeli kabul edilmez: 

a) Tek amacı nakliyat ve depolama süresince eşyanın iyi şartlarda muhafazasını sağla-
mak olan kurutulma, dondurulma, salamura edilme ve diğer benzer işlemler gibi koruyucu iş-
lemler (bir ürüne özel veya farklı özellikler kazandırmayı amaçlayan asitleme, kurutma veya
tütsüleme gibi işlemler yetersiz kabul edilmez iken, soğutma, dondurma veya havalandırma
gibi koruyucu işlemler (a) bendi çerçevesinde yetersiz kabul edilir).

b) Ambalaj ayırma veya birleştirme.
c) Yıkama, temizleme, toz, oksit, yağ, boya veya diğer tabakalardan arındırma.
ç) Kumaşları ve tekstil ürünlerini ütüleme veya presleme.
d) Basit boyama ve cilalama işlemleri.
e) Pirinci kabuklarından ayırma ve kısmi veya tam öğütme; tahıl ve pirinci parlatma ve

perdahlama; pirinci ağartma.
f) Şeker renklendirme veya tatlandırma veya şeker topaklarını biçimlendirme işlemleri;

katı haldeki şekeri kısmi veya tam öğütme.
g) Meyvelerin, kuruyemişlerin ve sebzelerin kabuklarını soyma, zarlarını ayıklama, çe-

kirdeklerini çıkarma.
ğ) Keskinleştirme, basit bileme veya basit kesme.
h) Maddelerden setler oluşturma dâhil; eleme, kalburdan geçirme, sıraya koyma, tas-

nifleme, kalibrasyon, eşleştirme.
ı) Basit şişeleme, tenekeye veya beherlere koyma, torbalama, sandıklama, kutulama,

karton veya tahta üzerine yerleştirme ve tüm diğer basit paketleme işlemleri.
i) Ürün veya paketler üzerine marka, etiket, logo ve diğer benzeri ayırt edici işaretleri

yapıştırma veya basma işlemleri.
j) Farklı türde olmalarına bakılmaksızın ürünlerin basit şekilde karıştırılması; şekerin

diğer herhangi bir girdi ile karıştırılması. 
k) Ürünlerin basit şekilde sulandırılması veya su ya da ürünün karakteristik özelliklerini

belirgin bir şekilde değiştirmeyecek başka herhangi bir madde ile seyreltilmesi veya suyunun
alınması veya denşirilmesi.
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l) Tam bir eşya oluşturmak üzere eşyanın parçalarının basit montajı veya ürünlerin par-
çalarına ayrılması.

m) Hayvan kesimi.
(2) Birinci fıkranın uygulanması amacıyla, gerçekleştirilmesi için özel beceriler ya da

özel olarak üretilmiş veya monte edilmiş makine, aygıt veya teçhizata ihtiyaç duyulmayan iş-
lemler basit kabul edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Nitelendirme Birimi, Ambalaj Malzemeleri, Konteynerler, Aksesuarlar, 

Yedek Parçalar, Aksamlar, Setler ve Etkisiz Unsurlar

Nitelendirme birimi
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması amacıyla, nitelendirme birimi, o ürün

Armonize Sistem kapsamında sınıflandırılırken, temel birim olarak kabul edilen belirli bir
üründür.

(2) Armonize Sistemde aynı pozisyon altında sınıflandırılan belli sayıda aynı üründen
oluşan bir sevkiyat için, her bir ürün bu Yönetmelik hükümleri uygulanırken dikkate alınır.

Taşıma için ambalaj malzemeleri ve konteynerler
MADDE 11 – (1) Bir ürünü taşınması sırasında korumaya yönelik kullanılan ambalaj

malzemeleri ve konteynerler o ürünün menşeli olup olmadığının belirlenmesinde dikkate alın-
maz.

Perakende satış için ambalaj malzemeleri ve konteynerler
MADDE 12 – (1) Ürünün, EK-2 uyarınca azami bir menşeli olmayan girdi kıymetine

tabi olduğu hallerde menşeli olmayan girdilerin kıymetinin hesaplanması hariç olmak üzere,
perakende satış için paketlenen ürünün içinde bulunduğu ambalaj malzemeleri ve konteynerler,
o ürün ile birlikte sınıflandırılmakta ise, ürünün menşeinin belirlenmesinde dikkate alınmaz.

Aksesuarlar, yedek parçalar ve aksamlar
MADDE 13 – (1) Aksesuarlar, yedek parçalar, aksamlar ve eğitici-öğretici veya diğer

bilgilendirici materyaller;
a) Ürünle birlikte sınıflandırılıyor ve teslim ediliyor, ancak üründen ayrı faturalandırıl-

mıyor ise,
b) Söz konusu ürün için alışılmış olan tür, miktar ve kıymette ise,
o teçhizat, makine, alet veya araç parçası ile tek bir ürün olarak değerlendirilir. 
(2) Ürünün, EK-2’de belirlendiği şekilde azami bir menşeli olmayan girdi kıymetine

tabi olduğu hallerde, menşeli olmayan girdilerin kıymetinin hesaplanması hariç olmak üzere,
birinci fıkrada belirtilen aksesuarlar, yedek parçalar, aksamlar ve eğitici-öğretici veya diğer
bilgilendirici materyaller ürünün menşeinin belirlenmesinde dikkate alınmaz.

Setler
MADDE 14 – (1) Armonize Sistem 3 nolu Genel Yorum Kuralında tanımlanan setler,

tüm bileşenleri menşeli olduğunda bir Taraf ülke menşeli olarak kabul edilir. Ancak, bir set
menşeli ve menşeli olmayan bileşenlerden oluştuğunda, menşeli olmayan bileşenlerin kıymeti,
setin fabrika çıkış fiyatının yüzde 15’ini aşmıyorsa, set bir bütün olarak menşeli olarak kabul
edilir.

Etkisiz unsurlar
MADDE 15 – (1) Bir ürünün bir Taraf ülke menşeli olup olmadığını belirlemek için,

imalatında kullanılabilecek aşağıdaki unsurların menşeinin belirlenmesi gerekmez:
a) Yakıt, enerji, katalizörler ve çözücüler.
b) Teçhizat ve binaların bakımında kullanılan tesis, teçhizat, yedek parça ve malzeme-

ler.
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c) Makineler, aletler, kalıplar ve şekillendiriciler.
ç) İmalatta kullanılan veya ekipman ve binaları çalıştırmak için kullanılan yağlayıcılar,

gresler, bileşim malzemeleri ve diğer malzemeler.
d) Eldivenler, gözlükler, ayakkabılar, giysiler, güvenlik ekipmanları ve malzemeleri.
e) Ürünü test etmek veya incelemek için kullanılan ekipman, cihaz ve sarf malzemele-

ri.
f) Ürüne dahil edilmeyen veya ürünün nihai bileşimine dahil edilmesi amaçlanmayan,

üretimde kullanılan diğer malzemeler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ülkesel Gereklilikler

Değiştirilmeme-doğrudan nakliyat
MADDE 16 – (1) İthalatçı Taraf ülkede dahili kullanım için beyan edilen menşeli bir

ürün, ihraç edildikten sonra ve dâhili kullanımı için beyanda bulunulmadan önce, değiştiril-
memiş, herhangi bir şekilde dönüştürülmemiş veya iyi koşullarda muhafaza edilmelerine yö-
nelik işlemler veya işaret ve etiket yapıştırmak veya mühür basmak ya da ithalatçı Taraf ülkenin
belli iç gerekliliklerine uygunluğunu temin etmek üzere, diğer belgelendirme işlemleri haricinde
bir işlemden geçirilmemiş olması gerekir.

(2) Bir ürün üçüncü bir ülkede, gümrük gözetimi altında tutulması koşuluyla, depola-
nabilir veya sergilenebilir. 

(3) Sevkiyatlar ihracatçı tarafından veya ihracatçının sorumluluğu altında, üçüncü bir
ülkede, gümrük gözetimi altında tutulması koşuluyla bölünebilir.

(4) İthalatçı Taraf ülkenin gümrük idaresi, bir ila üçüncü fıkralarda yer alan koşullara
uygunluk konusunda şüphe oluşması halinde, bu koşulların karşılandığına dair konşimento
gibi sözleşmeye dayalı taşıma belgeleri veya ambalaj işaret veya numaralarına dayalı gerçek
veya somut kanıtlar veya ürünün kendisiyle ilgili her tür kanıt dahil olmak üzere, herhangi bir
şekilde sunulabilecek kanıtları temin etmesini ithalatçıdan talep edebilir.

Geri gelen ürünler
MADDE 17 – (1) Bir Taraf ülke menşeli olup o Taraf ülkeden üçüncü bir ülkeye ihraç

edilen bir ürünün o Taraf ülkeye geri geldiği hallerde, geri gelen ürün; 
a) İhraç edilen ürün ile aynı olduğu,
b) Üçüncü ülkedeyken iyi koşullarda korunması için gerekli olanlar dışında veya ihracat

anında hiçbir işlemden geçmediği,
hususlarında o Taraf ülkenin gümrük idaresinin tatmin edilemediği durumda, menşeli

olmayan ürün olarak kabul edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Menşe İşlemleri

Tercihli tarife talebi
MADDE 18 – (1) Her bir Taraf ülke, bu Yönetmeliğin gerekliliklerini karşılayan men-

şeli eşyanın, ithalatçı tarafından 19 uncu maddenin (menşe beyanı) gerekliliklerini karşılayan
bir menşe beyanına dayanarak yapılan tercihli tarife talebini esas almak suretiyle, bu Yönet-
melik uyarınca tercihli tarifeden yararlanmasını sağlar. 

(2) İthalatçı Taraf ülke, bu Yönetmeliğin herhangi bir gerekliliğini yerine getiremeyen
bir ithalatçı, ihracatçı veya Taraf ülkenin tercihli tarife talebini reddedebilir.

Menşe beyanı
MADDE 19 – (1) Bir menşe beyanı;
a) İthal edilen eşyanın Anlaşma çerçevesinde tercihli tarife için gerekli koşulları karşı-

ladığını açıkça beyan eden ihracatçının kendisi tarafından, EK-4’te belirlenen biçimde yazılı
olarak yapılır.
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b) Söz konusu eşyayı yeterli ayrıntıda açıklayacak şekilde tanımlayan bir fatura, teslimat
notu veya başka bir ticari belge üzerine yapılabilir veya bunlara eklenebilir.

(2) Menşe beyanı, ihracatçı tarafından elektronik ortamda düzenlenebilir. Bu hallerde,
düzenleyen kişinin açık bir şekilde yazılı olması ve şekil ile içeriğinin EK-4’te yer verilen ör-
neğe uygun olması koşuluyla;

a) İhracatçı tarafından kağıt ortamında ıslak imza atılmak suretiyle düzenlenmesini mü-
teakip elektronik ortama aktarılarak ithalatçıya gönderilen beyanın,

b) İhracatçının kendi el yazısı ile atacağı orijinal imzasının imajını taşıyan veya elek-
tronik olarak imzalanan, herhangi bir imza imajı içermeyen beyanın,

yer aldığı fatura, teslimat notu veya ticari belgenin aslı veya elektronik ortama aktarı-
larak ithalatçıya gönderilen nüshasının, yazıcıdan alınan çıktısı kabul edilir.

(3) Türkiye’de düzenlenen menşe beyanları ihracatçının kendi el yazısı ile atacağı ori-
jinal imzasını taşır. Ancak onaylanmış ihracatçıdan, kendi adıyla hazırlanmış menşe beyanını
kendi el yazısıyla imzalanmış addedilerek tüm sorumluluğu üzerine aldığına dair yazılı bir ta-
ahhütnameyi ilgili gümrük idaresine vermiş olması koşuluyla, böyle bir beyanı imzalama şartı
aranmaz.

Menşe beyanının geçerliliği
MADDE 20 – (1) Her bir Taraf ülke, bir menşe beyanının, yapıldığı tarihten itibaren

on iki ay veya ithalatçı Taraf ülkede tanınan daha uzun bir süre için geçerli olmasını sağlar. İt-
halatçı Taraf ülkenin gümrük idaresinden bu geçerlilik süresi içerisinde tercihli tarife talebinde
bulunulabilir.

(2) Her bir Taraf ülke, bir menşe beyanının;
a) Menşeli eşyanın bir Taraf ülkeye tek bir sevkiyatı için,
b) Menşeli aynı eşyanın birden fazla sevkiyatı için,
on iki ayı geçmemek kaydıyla menşe beyanında belirtilen süre dâhilinde kullanılmasına

imkan tanır.
(3) İthalatçı Taraf ülke, yasa ve yönetmeliklerine uygun olarak geçerlilik süresinden

sonra gümrük idaresine sunulan bir menşe beyanını tercihli tarife amacıyla kabul edebilir.
(4) Armonize Sistemin XV ila XXI. Bölümleri altında sınıflandırılan, Armonize Siste-

min 2(a) nolu Genel Kuralı çerçevesinde birleştirilmemiş veya demonte olan ürünler parçalar
halinde ithal edilirse, ithalatçının talebi üzerine ve ithalatçı Taraf ülkenin gümrük idaresi tara-
fından belirlenen gerekliliklere uygun olarak, bu tür ürünler için tek bir menşe beyanı kullanı-
labilir.

Menşe beyanı gerekliliğinden muafiyet
MADDE 21 – (1) Anlaşma kapsamında Türkiye’ye ithal edilen ürünlerin toplam kıy-

metinin küçük paketler için 500 Euro’yu veya yolcunun zati eşyasını oluşturan ürünler için
1200 Euro’yu aşmadığı hallerde, menşe beyanı ibraz edilmesi gerekmez.

(2) Birinci fıkra kapsamında gerçekleştirilen bir ithalat işleminin, bu Yönetmeliğin men-
şe beyanları ile ilgili gerekliliklerinden kaçınmak amacıyla gerçekleştirilmiş olduğunun tespit
edildiği hallerde, birinci fıkra hükümleri uygulanmaz.

Tercihli tarifenin sonradan talep edilmesi
MADDE 22 – (1) Her bir Taraf ülke, kendi yasa ve yönetmelikleri ile uyumlu olarak,

eşyanın o Taraf ülkeye ithal edildiğinde menşeli olarak nitelendirildiği, ancak ithalatçının ithalat
esnasında bir menşe beyanının bulunmadığı hallerde, eşyanın ithalatçısının ithalat tarihinden
itibaren en geç iki yıl içerisinde, eşyanın tercihli tarifeye tabi tutulmaması sonucunda ödenen
vergilerin iade edilmesi için başvuruda bulunmasına imkân tanır.
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Haksız tercihli tarife talepleri
MADDE 23 – (1) Her bir taraf ülke; 
a) Menşe beyanını düzenleyen ve beyanın doğru olmayan bilgiler içerdiğinin farkında

olan veya buna inanmak için nedenleri olan ihracatçının, menşe beyanının eşlik ettiği tüm eş-
yanın menşe statüsünü etkileyen her tür değişikliği ithalatçıya yazılı olarak derhal bildirmek
zorunda olmasını,

b) İthal ettiği ve tercihli tarife uygulanan bir eşyaya ilişkin menşe beyanının doğru ol-
mayan bilgiler içerdiğinin farkında olan veya buna inanmak için nedenleri olan bir ithalatçının,
o eşyanın menşe statüsünü etkileyen her tür değişikliği ithalatçı Taraf ülke gümrük idaresine
yazılı olarak derhal bildirmesini ve borçlu olduğu tüm vergileri ödemesini,

temin eder.
(2) Her bir Taraf ülke kendi gümrük idaresini, bir menşe beyanına ilişkin ceza vermeyi

değerlendirdiği hallerde, birinci fıkra uyarınca kendiliğinden yapılan bir bildirimi önemli bir
hafifletici unsur olarak değerlendirmeye teşvik eder. Bildirimin kendisi tarafından yapıldığı
hallerde, ithalatçı hatayı düzeltir ve borçlu olduğu tüm vergileri geri öder.

Farklılıklar
MADDE 24 – (1) Her bir Taraf ülke, belgelerin ibraz edilen eşyaya ait olduğu kesin

ise, menşe beyanında yer alan ifadeler ile eşyanın ithalat işlemleri için gümrük idaresine ibraz
edilen belgelerde yer alan ifadeler arasında küçük farklılıkların tespit edilmesinin menşe be-
yanını geçersiz ve hükümsüz kılmamasını temin eder.

(2) Her bir taraf ülke, menşe beyanındaki yazım hataları gibi açıkça belirgin hatalardan
dolayı, bu hatalar menşe beyanında yer alan ifadelerin doğruluğu ile ilgili şüphe yaratmıyorsa,
menşe beyanının reddedilmemesini temin eder.

(3) Her bir Taraf ülke, kendi ülkesine ithal edilen eşyaya ilişkin menşe beyanının oku-
naksız veya görünürde kusurlu olması halinde ithalatçıya, ithalatçı Taraf ülkenin gümrük ida-
resine düzeltilmiş menşe beyanının bir kopyasını otuz gün içerisinde ibraz etme imkanı tanır.

(4) İthalatçı Taraf ülkenin gümrük idaresi, tercihli tarife uygulanmasını sadece fatura
veya diğer ticari belgenin üçüncü bir ülkede düzenlenmiş olması nedeniyle reddetmez. 

Kayıt tutma yükümlülüğü
MADDE 25 – (1) İhracatçı Taraf ülke, menşe beyanını düzenlemiş bir ihracatçının,

menşe beyanının düzenlenmesinden sonraki üç yıl boyunca veya ihracatçı Taraf ülkenin belir-
leyeceği daha uzun bir süre için, talep üzerine;

a) Menşe beyanının bir kopyasını,
b) Menşe beyanının eşyanın menşeli olduğu iddiasını kanıtlayan, imalatçılar veya te-

darikçilerden alınan tüm destekleyici belgeleri ve yazılı beyanlarını,
muhafaza etmesini ve ibrazını isteyebilir. 
(2) Her bir Taraf ülke, bir ihracatçı imalatçı ya da tedarikçinin yazılı bir beyanı üzerine

bir menşe beyanını esas almakta ise, o imalatçı ya da tedarikçi birinci fıkrayla uyumlu olarak
kayıt tutmakla yükümlüdür.

(3) İthalatçı Taraf ülke, tercihli tarife tanınan bir ithalatçının, menşe beyanının bir kop-
yası da dâhil olmak üzere, ithalat tarihinden sonraki üç yıl boyunca veya bu Taraf ülkenin be-
lirleyeceği daha uzun bir süre boyunca eşyanın ithalatına ilişkin belgeleri muhafaza etmesini
isteyebilir.

(4) Her bir Taraf ülke, o Taraf ülkenin yasa ve yönetmeliklerine uygun olarak, kendi
ülkesindeki ithalatçılar, ihracatçılar, imalatçılar ve tedarikçilerin belgeleri veya kayıtları, bu
belgelerin veya kayıtların erişilebilir ve basılabilir olması koşuluyla, her türlü ortamda tutma-
sına izin verir.
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(5) Bir Taraf ülke, bu madde uyarınca kayıtları veya belgeleri tutmakla yükümlü olan,
eşyanın ithalatçısı, ihracatçısı, imalatçısı veya tedarikçisi; kayıt veya belgeleri bu Yönetmeliğe
uygun olarak tutamaz veya bu kayıtlara veya belgelere erişimi reddederse sonradan kontrole
konu bir eşyaya tercihli tarifeyi reddedebilir.

Sonradan kontrol
MADDE 26 – (1) Taraf ülkeler bu Yönetmeliğin düzgün şekilde uygulanmasını sağla-

mak amacıyla, eşyanın bu Yönetmelik çerçevesinde menşeli olup olmadığını doğrulamak ve
bu Yönetmelik kapsamındaki tercihli tarife taleplerinin gerçekliğinden emin olmak amacıyla
gümrük idareleri aracılığıyla birbirlerine yardımcı olur.

(2) Bir Taraf ülkenin bir eşyanın menşeli olduğuna veya bu Yönetmeliğin diğer tüm
gerekliliklerinin karşılanıp karşılanmadığına ilişkin kontrol talebi; ithalatçı Taraf ülkenin güm-
rük idaresi tarafından uygulanan, rastgele seçim de dâhil, risk değerlendirme yöntemlerini esas
alır veya ithalatçı Taraf ülkenin eşyanın menşeli olup olmadığına veya bu Yönetmeliğin diğer
tüm gerekliliklerinin karşılanıp-karşılanmadığına ilişkin makul şüpheleri olduğu hallerde ya-
pılır.

(3) İthalatçı Taraf ülkenin gümrük idaresi, bir eşyanın menşeli olup olmadığını, ihracatçı
Taraf ülkenin gümrük idaresinin bir eşyanın menşeli olup olmadığına dair bir kontrol gerçek-
leştirmesini yazılı olarak talep etmek suretiyle kontrol edebilir.

(4) İthalatçı Taraf ülkenin gümrük idaresi bir sonradan kontrol talebinde bulunduğunda,
ihracatçı Taraf ülkenin gümrük idaresine;

a) Talepte bulunan gümrük idaresinin adını,
b) Kontrolü yapılacak ihracatçı, imalatçı veya tedarikçinin adını,
c) Kontrolün konusu ve kapsamını,
ç) Menşe beyanının bir kopyası ile varsa her tür destekleyici belgeyi,
temin eder.
(5) Uygun olan hallerde, ithalatçı Taraf ülkenin gümrük idaresi menşe kontrolünün bir

parçası olarak ihracatçı Taraf ülkenin gümrük idaresinden belirli bilgi ve belgeler talep edebi-
lir.

(6) Sonradan kontrolün yapılması talebi ithalatçı Taraf ülkenin gümrük idaresince ih-
racatçı Taraf ülkenin gümrük idaresine sertifikalı veya kayıtlı posta veya o gümrük idaresince
alındığını teyit eden diğer her tür yöntemle yapılır.

(7) İhracatçı Taraf ülkenin gümrük idaresi ithalatçı Taraf ülkenin gümrük idaresine, ya-
zılı talebin alındığı tarihten itibaren kırk beş gün veya taraflar arasında kararlaştırılan başka
bir süre içinde bu talebin alındığına dair (şüpheyi önlemek için elektronik posta ile gönderile-
bilecek) yazılı bir onay verir.

(8) Altıncı fıkrada belirtilen talebin ardından, ihracatçı Taraf ülkenin gümrük idaresi
menşe kontrolünü gerçekleştirir. Bu amaçla gümrük idaresi, kendi yasa ve yönetmeliklerine
uygun olarak;

a) Belge talep edebilir.
b) Her tür kanıtı isteyebilir. 
c) 25 inci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında atıf yapılan kayıtları incelemek ve eş-

yanın imalatında kullanılan tesisleri gözlemlemek için bir ihracatçı veya imalatçı veya teda-
rikçinin tesislerini ziyaret edebilir.

(9) Her bir Taraf ülke, bir ihracatçının bir imalatçı veya tedarikçiden gelen yazılı bir
beyana dayanan bir menşe beyanını esas alması halinde bu ihracatçının, bu imalatçının veya
tedarikçinin ihracatçı Taraf ülkenin gümrük idaresine talep üzerine doğrudan belge veya bilgi
vermesini ayarlayabilmesine imkan tanır.
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(10) On birinci fıkra çerçevesinde gerçekleştirilen bir menşe kontrolünün sonuçları bek-
lenirken ithalatçı Taraf ülke, vergilerin ödenmesi veya kefalet, depozito ya da yasa ve yönet-
meliklerinde düzenlenen diğer yöntemlere uygun bir teminatın ödenmesi koşuluyla, eşyanın
ithalatçıya teslimine izin verir. Kontrol sonucunda, ithalatçı Taraf ülke eşyanın menşeli oldu-
ğuna kanaat getirir ise eşyaya tercihli tarife uygular ve fazladan ödenen tüm vergileri iade eder
veya söz konusu teminat, ödenmeyen diğer yükümlülükleri de kapsamadığı sürece, tüm temi-
natı çözer.

(11) İhracatçı Taraf ülkenin gümrük idaresi, mümkün olan en kısa sürede ve her halü-
karda bir sonradan kontrol için yazılı talebin alınmasından itibaren on ay içerisinde kontrolü
tamamlar ve kontrol kapsamında;

a) İthalatçı Taraf ülkenin gümrük idaresine sertifikalı veya kayıtlı posta veya o gümrük
idaresince alındığını teyit eden diğer her tür yöntemle, eşyanın menşeli olup-olmadığını karara
bağlayan ve aşağıdaki bilgileri içeren yazılı bir rapor gönderir:

1) Kontrolün sonuçları.
2) Kontrole konu eşyanın tanımı ve menşe kuralının uygulanması ile ilgili tarife sınıf-

landırması.
3) Eşyanın menşe statüsüne ilişkin gerekçeyi desteklemek için eşyanın yeterli bir tanımı

ve açıklaması.
4) Kontrolün yürütülme şekline ilişkin bilgi.
5) Uygun olan hallerde, destekleyici belgeler.
b) Yasa ile yönetmeliklerine tabi olarak, menşe kontrol sonucunu ihracatçıya bildirir.
(12) Sonradan kontrolün tamamlanacağı süre, ilgili gümrük idarelerinin karşılıklı mu-

tabakatıyla uzatılabilir.
(13) Sonradan kontrolün ithalatçı, ihracatçı, üretici veya tedarikçinin bu Yönetmeliğin

herhangi bir gerekliliğini yerine getirmediğini ortaya koyduğu hallerde, ithalatçı Taraf ülke eş-
yaya tercihli tarifeyi reddedebilir.

(14) Sonradan kontrolün sonucunun bu Yönetmeliğe uygun olarak bildirilmediği hal-
lerde, ithalatçı Taraf ülkenin gümrük idaresi, makul şüphesinin olması veya eşyanın menşeli
olup olmadığının tespit edilmemesi durumunda eşyaya tercihli tarifeyi reddedebilir.

(15) Her bir Taraf ülke, bu maddenin uygulanmasıyla hakkında menşe konusunda bir
hükme varılan herkese, esasen kendi gümrük idaresi tarafından menşeye dair verilen hüküm-
lerin gözden geçirilmesi ve temyizine ilişkin olarak kendi ülkesindeki ithalatçılara sağladığı
aynı hakları tanır.

(16) Her bir Taraf ülke, Taraf ülkeler arasında, bu maddede düzenlenen kontrol işlem-
lerine ilişkin olarak ya da bir eşyanın menşeli olarak kabul edilip edilemeyeceğinin tespitinde
menşe kurallarının yorumlanmasında farklılıklar olması, bu farklılıkların kontrolü talep eden
gümrük idaresi ile kontrolü gerçekleştiren gümrük idaresi arasında danışmalarda bulunulması
suretiyle çözülememesi ve ithalatçı Taraf ülkenin gümrük idaresinin, ihracatçı Taraf ülkenin
gümrük idaresince gönderilen yazılı raporun aksine bir menşe tespitinde bulunmak istemesi
halinde, ithalatçı Taraf ülkenin gümrük idaresi ihracatçı Taraf ülkenin gümrük idaresine yazılı
raporun alınmasından itibaren altmış gün içerisinde bildirimde bulunur.

(17) Bir Taraf ülkenin talebi üzerine, Taraf ülkelerin bu farklılıkları çözmek üzere on
altıncı fıkrada atıfta bulunulan bildirimin tarihinden itibaren doksan gün içerisinde danışma-
larda bulunur ve sonuçlandırır. Danışmaları sonuçlandırma süresi, Taraf ülkelerin karşılıklı ya-
zılı mutabakatıyla olay bazında uzatılabilir. İthalatçı Taraf ülkenin gümrük idaresi bu danış-
maların sonuçlanmasının ardından kendi menşe tespitini yapabilir.

(18) Her durumda, ithalatçı ile ithalatçı Taraf ülkenin gümrük idaresi arasındaki fark-
lılıkların halli ithalatçı Taraf ülkenin hukukuna tabidir.
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Muhasebesel ayrım
MADDE 27 – (1) Aynı ve birbirleri yerine geçebilen menşeli ve menşeli olmayan gir-

diler veya aynı ve birbirleri yerine geçebilen ürünler, menşeli ve menşeli olmayan statüsünü
sürdürmek için depolama esnasında fiziki olarak ayrılabilir.

(2) Birinci fıkranın uygulanmasında, “aynı ve birbirleri yerine geçebilen girdiler” veya
“aynı ve birbirleri yerine geçebilen ürünler”, menşe açısından, aynı tür ve ticari kalitede, aynı
teknik ve fiziksel özelliklere sahip ve birbirinden ayırt edilemeyen girdi veya ürünler anlamına
gelir.

(3) Birinci fıkraya halel getirmeksizin, menşeli ve menşeli olmayan aynı ve birbirleri
yerine geçebilen girdiler, bir muhasebesel ayrım yöntemi kullanılmışsa, depolama esnasında
fiziki olarak birbirinden ayrılmadan bir ürünün imalatında kullanılabilir.

(4) Birinci fıkraya halel getirmeksizin, Armonize Sistemin 10, 15, 27, 28, 29 uncu fa-
sıllarında, 32.01 ila 32.07 pozisyonlarında veya 39.01 ila 39.14 pozisyonlarında sınıflandırılan
menşeli ve menşeli olmayan aynı ve birbirlerinin yerine geçebilen girdiler, diğer Taraf ülkeye
ihraç edilmeden önce, bir muhasebesel ayrım yöntemi kullanılması kaydıyla, fiziki olarak bir-
birinden ayrılmadan bir Taraf ülkede depolanabilir.

(5) Üçüncü ve dördüncü fıkralarda atıfta bulunulan muhasebesel ayrım yöntemi, Taraf
ülkede genel kabul gören muhasebe ilkeleri çerçevesinde bir stok yönetim yöntemi ile uyumlu
bir şekilde uygulanır.

(6) Muhasebesel ayrım yöntemi, herhangi bir zamanda, girdiler veya ürünlerin fiziki
olarak birbirinden ayrılmış olması halinde olduğundan daha fazla girdi veya ürünlerin menşe
statüsü kazanmamasını sağlayan herhangi bir yöntemdir.

(7) Bir Taraf ülke, kendi kanun ve yönetmeliklerinde belirlenen koşullar altında, bir
muhasebesel ayrım yönteminin kullanılmasının o Taraf ülkenin gümrük idarelerinin önceden
iznine tabi olmasını isteyebilir. O Taraf ülkenin gümrük idareleri, bu tür yetkilerin kullanımını
izleyecek ve yetki sahibinin muhasebesel ayrım yöntemini uygunsuz bir şekilde kullanması
veya bu Yönetmelik altında yer alan diğer koşulları karşılamaması halinde, yetkiyi geri alabi-
lir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Cezalar
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı fiiller hakkında, 27/10/1999 ta-

rihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele
Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 29 – (1) 25/5/2021 tarihli ve 31491 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest
Ticaret Anlaşması Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik
yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 29 uncu madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğin

29 uncu maddesiyle düzenlenen sevk halindeki veya antrepodaki eşyaya ilişkin hükümlerin
uygulanmasına 1/1/2021-31/12/2021 tarihleri arasında devam edilir.

Yürürlük
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik 14/4/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı ta-

rihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

30 Mayıs 2021 – Sayı : 31496                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 15



Sayfa : 16                               RESMÎ GAZETE                                30 Mayıs 2021 – Sayı : 31496



30 Mayıs 2021 – Sayı : 31496                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17



Sayfa : 18                               RESMÎ GAZETE                                30 Mayıs 2021 – Sayı : 31496



30 Mayıs 2021 – Sayı : 31496                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 19



Sayfa : 20                               RESMÎ GAZETE                                30 Mayıs 2021 – Sayı : 31496



30 Mayıs 2021 – Sayı : 31496                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 21



Sayfa : 22                               RESMÎ GAZETE                                30 Mayıs 2021 – Sayı : 31496



30 Mayıs 2021 – Sayı : 31496                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 23



Sayfa : 24                               RESMÎ GAZETE                                30 Mayıs 2021 – Sayı : 31496



30 Mayıs 2021 – Sayı : 31496                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 25



Sayfa : 26                               RESMÎ GAZETE                                30 Mayıs 2021 – Sayı : 31496



30 Mayıs 2021 – Sayı : 31496                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 27



Sayfa : 28                               RESMÎ GAZETE                                30 Mayıs 2021 – Sayı : 31496



30 Mayıs 2021 – Sayı : 31496                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 29



Sayfa : 30                               RESMÎ GAZETE                                30 Mayıs 2021 – Sayı : 31496



30 Mayıs 2021 – Sayı : 31496                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 31



Sayfa : 32                               RESMÎ GAZETE                                30 Mayıs 2021 – Sayı : 31496



30 Mayıs 2021 – Sayı : 31496                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 33



Sayfa : 34                               RESMÎ GAZETE                                30 Mayıs 2021 – Sayı : 31496



30 Mayıs 2021 – Sayı : 31496                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 35



Sayfa : 36                               RESMÎ GAZETE                                30 Mayıs 2021 – Sayı : 31496



30 Mayıs 2021 – Sayı : 31496                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 37



Sayfa : 38                               RESMÎ GAZETE                                30 Mayıs 2021 – Sayı : 31496



30 Mayıs 2021 – Sayı : 31496                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 39



Sayfa : 40                               RESMÎ GAZETE                                30 Mayıs 2021 – Sayı : 31496



30 Mayıs 2021 – Sayı : 31496                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 41



Sayfa : 42                               RESMÎ GAZETE                                30 Mayıs 2021 – Sayı : 31496



30 Mayıs 2021 – Sayı : 31496                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 43



Sayfa : 44                               RESMÎ GAZETE                                30 Mayıs 2021 – Sayı : 31496



30 Mayıs 2021 – Sayı : 31496                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 45



Sayfa : 46                               RESMÎ GAZETE                                30 Mayıs 2021 – Sayı : 31496



30 Mayıs 2021 – Sayı : 31496                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 47



Sayfa : 48                               RESMÎ GAZETE                                30 Mayıs 2021 – Sayı : 31496



30 Mayıs 2021 – Sayı : 31496                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 49



Sayfa : 50                               RESMÎ GAZETE                                30 Mayıs 2021 – Sayı : 31496



30 Mayıs 2021 – Sayı : 31496                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 51



Sayfa : 52                               RESMÎ GAZETE                                30 Mayıs 2021 – Sayı : 31496



30 Mayıs 2021 – Sayı : 31496                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 53



Sayfa : 54                               RESMÎ GAZETE                                30 Mayıs 2021 – Sayı : 31496



30 Mayıs 2021 – Sayı : 31496                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 55



Sayfa : 56                               RESMÎ GAZETE                                30 Mayıs 2021 – Sayı : 31496



30 Mayıs 2021 – Sayı : 31496                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 57



Sayfa : 58                               RESMÎ GAZETE                                30 Mayıs 2021 – Sayı : 31496



30 Mayıs 2021 – Sayı : 31496                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 59



Sayfa : 60                               RESMÎ GAZETE                                30 Mayıs 2021 – Sayı : 31496



30 Mayıs 2021 – Sayı : 31496                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 61



Sayfa : 62                               RESMÎ GAZETE                                30 Mayıs 2021 – Sayı : 31496



30 Mayıs 2021 – Sayı : 31496                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 63



Sayfa : 64                               RESMÎ GAZETE                                30 Mayıs 2021 – Sayı : 31496



30 Mayıs 2021 – Sayı : 31496                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 65



Sayfa : 66                               RESMÎ GAZETE                                30 Mayıs 2021 – Sayı : 31496



30 Mayıs 2021 – Sayı : 31496                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 67



Sayfa : 68                               RESMÎ GAZETE                                30 Mayıs 2021 – Sayı : 31496



30 Mayıs 2021 – Sayı : 31496                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 69



Sayfa : 70                               RESMÎ GAZETE                                30 Mayıs 2021 – Sayı : 31496



30 Mayıs 2021 – Sayı : 31496                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 71



Sayfa : 72                               RESMÎ GAZETE                                30 Mayıs 2021 – Sayı : 31496



30 Mayıs 2021 – Sayı : 31496                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 73



Sayfa : 74                               RESMÎ GAZETE                                30 Mayıs 2021 – Sayı : 31496



30 Mayıs 2021 – Sayı : 31496                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 75



Sayfa : 76                               RESMÎ GAZETE                                30 Mayıs 2021 – Sayı : 31496



Ankara Medipol Üniversitesinden:
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d) İhale usulleri: Bu Yönetmelikte düzenlenmiş olan ihale usullerini,
e) İhale yetkilisi: Ankara Medipol Üniversitesi Mütevelli Heyeti veya Mütevelli Heye-

tinin uygun gördüğü Ankara Medipol Üniversitesi yöneticisi veya görevlilerini,
f) İstekli: İhaleye teklif veren gerçek ya da tüzel kişiler ile ortak girişimleri,
g) Kiralama: Ankara Medipol Üniversitesinin, kira sözleşmesinin kiracı tarafını oluş-

turmasını,
ğ) Kiraya verme: Ankara Medipol Üniversitesinin, kira sözleşmesinin kiraya veren ta-

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

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

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

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

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

maddelerinde gösterilen işlemleri,
ö) Üniversite: Ankara Medipol 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 Yükseköğretim
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.

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.
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(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.
(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.
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(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.

Alt yükleniciler
MADDE 14 – (1) İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale

aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme
imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini Üniversitenin onayına sunmaları istenebilir.
Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorum-
luluğunu ortadan kaldırmaz.
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İKİNCİ BÖLÜM
Mal ve Hizmet Alımları, Sınırlı Ayni Hak Kazanımları, Kiralama ve Yapım İşleri

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

Sayfa : 84                               RESMÎ GAZETE                                30 Mayıs 2021 – Sayı : 31496



(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.

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

(4) Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten
sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin
ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra
numarası iç zarfın üzerine de yazılır. Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan is-
teklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer
belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar.
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(5) Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası
ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon
başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve
üyeleri tarafından imzalanır. Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya ikinci fıkra
hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez.

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

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

tekliflerini iletmeleri suretiyle yapılır. İzleyen turlarda teklifler sözlü olarak alınır. Ancak is-
tekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar Üniversiteye ulaşmış olması şartıyla 20 nci madde
hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gön-
derebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif
son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

(2) İlanda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini ve ge-
çici teminat verip vermediklerini inceleyerek kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katıla-
mayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler, istekliler önünde
bir tutanakla tespit edilir. Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır.
Diğer istekliler, önce şartnameyi imzaya ve daha sonra sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır.
Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından
imzalanır.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

saktır:
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, 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.
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İhalenin sözleşmeye bağlanması
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında istisna edilenler hariç yapılan bütün iha-

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

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

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

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

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

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

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

(3) Üniversiteye itiraz edilmesi halinde, ihaleye ilişkin tüm iş ve işlemler durur. İtiraz
üzerine alınan kararın son bildirim tarihinden süresi içerisinde bir karar alınmaması halinde
ise bu sürenin bitim tarihinden önce sözleşme imzalanamaz. İtirazdan sonra, ihale yetkilisince
ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onay-
lanmadıkça Üniversite sözleşme imzalayamaz. İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda
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.
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(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.

Çerçeve anlaşmalar
MADDE 44 – (1) Üniversite ihtiyaç duyduğu mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine

ilişkin olarak açık ihale veya belli istekliler arasında ihale usulünü uygulamak kaydıyla çerçeve
anlaşmalar yapabilir. Çerçeve anlaşmalar rekabeti engelleyici, sınırlayıcı veya bozucu şekilde
kullanılamaz.

(2) Çerçeve anlaşma kapsamında temin edilecek mal ve hizmet alımları ile yapım işleri
Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinin 10 uncu maddesine göre ilan edilir. Çer-
çeve anlaşma kapsamında karşılanması planlanan tahmini ihtiyaç miktarları ilanda gösterilir.

(3) Süresi en fazla kırk sekiz ay olacak çerçeve anlaşmalar, koşulların tamamının baştan
belirlendiği hallerde, en az iki istekli ile yapılabilir. Yapılan değerlendirme sonucunda teklifleri
geçerli kabul edilen istekliler, ekonomik açıdan en avantajlı tekliften başlanmak suretiyle sıra-
lanarak listeye alınır. Çerçeve anlaşmaya taraf olan istekli sayısının ikinin altına inmesi halinde,
mevcut çerçeve anlaşmanın sona erdiği taraflara bildirilir.

(4) İstekliler yeterliklerinin devam ettiğini on iki ayda bir belgelendirir. Yeterliği devam
etmeyenler ile teklif vermeye davet edildiği halde iki kez geçerli teklif vermeyen isteklilerin
çerçeve anlaşmaları feshedilir.

(5) Münferit sözleşmeye davet edildiği halde ihale dokümanında belirtilen süre içeri-
sinde sözleşme imzalamayan istekliyle yapılan çerçeve anlaşma feshedilir ve yasaklama kararı
verilir.

(6) Çerçeve anlaşma yapılmış olması, Üniversiteye alım yapma yükümlülüğü getirmez.
Üniversite, çerçeve anlaşma kapsamındaki ihtiyaçlarını bu Yönetmelikte yer alan diğer usulleri
kullanmak suretiyle de temin edebilir.

Dinamik alım sistemi
MADDE 45 – (1) Dinamik alım sistemi, piyasada mamul olarak bulunan malların elek-

tronik ortamda alımında kullanılabilir. Sistemin kurulmasında açık ihale usulü uygulanır. Di-
namik alım sistemi rekabeti engelleyici, sınırlayıcı veya bozucu şekilde işletilemez.

(2) Sistemin tesis edileceği hususu Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeli-
ğinin 10 uncu maddesine göre ilan edilmek suretiyle duyurulur. İhale dokümanında; planlanan
alımın niteliği, türü ve miktarının yanı sıra satın alma sistemine, bu sistemin işletilmesinde
kullanılacak elektronik ekipmana, sisteme teknik olarak bağlanabilmek için gerekli düzenle-
melere, sistemin işleyişini düzenleyen kurallara ve diğer hususlara ilişkin bilgilere yer verilir.

(3) Yeterlik kriterlerini sağlayan ve ihale dokümanında yer alan şartlara uygun ön teklif
veren bütün gerçek ve tüzel kişiler ile iş ortaklıklarına sisteme dâhil olma imkânı verilir. Ön
teklifler ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olduğu sürece sürekli olarak geliştirilebi-
lir.

(4) Ön tekliflerin değerlendirilmesi, verildikleri tarihten itibaren on beş gün içinde ta-
mamlanır. Teklif vermeye davetin henüz yapılmamış olması halinde değerlendirme süresi on
beş güne kadar bir defa uzatılabilir.
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(5) Dinamik alım sisteminin tesis edildiği veya sistemin kurulmasından vazgeçildiği
ve ön tekliflerin sisteme kabul veya reddedildikleri hususu isteklilere karar alındıktan sonra en
geç üç iş günü içinde bildirilir.

(6) Sisteme kabul edilen bütün istekliler, tekliflerini sunmaları için yeterli süre tanınmak
suretiyle teklif vermeye davet edilir.

(7) Teklifler, ihale dokümanında belirtilen esaslara göre değerlendirilmek suretiyle alım
sonuçlandırılır ve sözleşmeye bağlanır.

(8) Dinamik alım sisteminin süresi kırk sekiz aydan fazla olamaz.
(9) Dinamik alım sisteminde yapılacak ihalelerde elektronik platform kullanılır. Sisteme

kabul edilmeye ve sistemin yürütülmesine ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmez.
Elektronik eksiltme
MADDE 46 – (1) İlan ve ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla ihalelerde tekliflerin

değerlendirilmesi aşamasının tamamlanmasından sonra elektronik eksiltme yapılabilir. Dinamik
alım sistemi ve çerçeve anlaşma kapsamında yapılan ihalelerde de elektronik eksiltme uygu-
lanabilir. Danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ise elektronik eksiltme uygulanmaz.

(2) Elektronik eksiltme ancak ihale konusu alımın bütün teknik özelliklerinin net olarak
belirlendiği hallerde kullanılabilir.

(3) Elektronik eksiltmeye başlamadan önce ihale dokümanında belirlenen şartlara göre
tekliflerin ilk değerlendirmesi yapılır.

(4) Yeterli kabul edilen istekliler elektronik ortamda yeniden teklif vermeye aynı anda
davet edilir. Davette, eksiltmenin başlama tarihi ve saati ile kullanılmakta olan elektronik araca
isteklinin bağlantı kurabilmesi için gerekli bütün bilgilere yer verilir. Elektronik eksiltmenin
her aşamasını gösteren bir zaman çizelgesi davet ile birlikte iletilir. Birbirini izleyen birden
fazla aşamada elektronik eksiltme yapılabilir. Davetin gönderildiği tarihten iki iş günü geçme-
den eksiltmeye başlanamaz.

(5) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belir-
lendiği hallerde, yapılan ilk değerlendirme sonucu ile eksiltmede verilen yeni tekliflere göre
sıralamayı düzenleyen matematiksel formül de davette bildirilir. Bu formül, ihale ilanında veya
ihale dokümanında belirtildiği şekilde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin tespitinde kulla-
nılan bütün unsurların varsa nispi ağırlıklarını da içerir.

(6) Elektronik eksiltmenin her aşamasında, o andaki sıralamalarını öğrenebilmeleri için
gerekli bilgiler anında isteklilere ulaştırılır. İhale dokümanında belirtilmesi kaydıyla diğer is-
teklilerin teklifleri hakkında bilgiler ve eksiltmenin herhangi bir aşamasındaki istekli sayısı da
duyurulabilir. Ancak elektronik eksiltme süresince isteklilerin kimlikleri açıklanamaz.

(7) Eksiltme aşağıdaki durumlardan biri veya birkaçının gerçekleşmesi halinde sona
erdirilir:

a) Eksiltmeye katılım için yapılan davette eksiltmenin tamamlanacağı belirtilen tarih
ve saatin dolması.

b) Yeni tekliflerin verilebilmesine ilişkin olarak davette bildirilen bekleme süresi içinde
asgari fark aralığını sağlayan tekliflerin alınamaması.

c) Davette bildirilen tur sayısının tamamlanması.
Çelişki halinde uygulanacak mevzuat
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yö-

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

Yürürlük
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Medipol Üniversitesi Mütevelli

Heyeti yürütür.
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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ATÇILIK VE HİPPOTERAPİ

EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi At-
çılık ve Hippoterapi Eğitim 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; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Atçılık ve
Hippoterapi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yöne-
tim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine 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: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Atçılık ve Hippoterapi Eğitim Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Burdur Mehmet Akif Ersoy 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) Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının işbirliği çerçevesinde ve ilgili mev-

zuat hükümleri kapsamında yurt içindeki ve yurt dışındaki atçılık, at ıslahı ve yetiştiriciliği, at
hastalıkları, at biniciliği ve atla terapi (hippoterapi) ile ilişkili alanlarda bilimsel araştırma ve
uygulamalar yapmak, eğitim faaliyetlerinde bulunmak.

b) Atçılık ve binicilik alanında araştırma ve uygulama faaliyetlerinde bulunan kişilerin
Merkezden yararlanmasını sağlamak.

c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında başta hippoterapi olmak üzere atla gerçekleş-
tirilen her türlü bilimsel tedavi ve rehabilitasyon yöntemlerine ilişkin çalışmaları ilgili kişi, ku-
rum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon içerisinde yapmak.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında atlı sporların her konu ve aşamasında görev,

çalışma ve uygulama yapan kişi, kurum ve kuruluşların yetenek, bilgi, beceri, nitelik ve nice-

liğini artıracak bilimsel her türlü uygulama ve araştırma faaliyetini gerçekleştirmek; atlı sporları

etkinleştirecek ve yaygınlaştıracak teknik ve bilimsel çalışmaları ilgili kişi, kurum ve kuruluş-

larla işbirliği içerisinde yürütmek, bu konularda öncülük etmek, projeler hazırlamak, danış-

manlık hizmetleri vermek.

b) Veteriner at hekimliği ile başta fizyoterapi, spor hekimliği, ortopedi ve travmatoloji,

sporcu sağlığı olmak üzere atçılık ve binicilikle alakalı diğer disiplinlerde çalışmaları bulunan

kişilerin yapacakları disiplinler arası bilim faaliyetlerinde Merkez imkanlarından yararlandırmak.

c) Üniversite bünyesinde hippoterapi uygulama ve araştırmaları yapılmasını teşvik et-

mek, hippoterapi konusunda bilgili at eğitmeni, amaca uygun at ve tesis ihtiyaçlarını karşıla-

mak, destek ve yardımcı taraf olarak diğer kurumlar ile işbirliği içerisinde çalışmalara katıl-

mak.

ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkezin amaçlarına uygun ulusal ve uluslararası

projeler hazırlamak ve mevcut projelere ortak olmak suretiyle yöresel, ulusal ve uluslararası

alanda at, atçılık, atlı sporlar ve hippoterapi uygulamalarının geliştirilmesine katkıda bulunmak.

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında; at yardımlı müdahalelerde birlikte çalışmak

durumunda kalacak sağlık lisansiyerleri olan fizyoterapist, ergoterapist, dil konuşma terapisti,

psikolog ve dünya genelinde kabul edilen ilgili alan terapisti uzmanları ile at ve atçılık konu-

sunda yetkin tüm çalışanları, engelli birey ve/veya ihtiyaç sahibi bireylerin at yardımlı müda-

halelerinde taşıyacakları nitelikleri ve sorumluluklarını tanımlayarak ilgili alanda görev alacak

personel ve gerçekleştirilecek uygulamalara ilişkin, yetkinlik belgelerinin ve belge kullanım-

larının devamlılığının kurallarının oluşturmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmak.

e) Atçılık ve atlı terapinin geliştirilmesi için Üniversite ile sektör arasındaki ilişkiyi

güçlendirmek, periyodik aralıklarla kurs ve eğitim faaliyetleri düzenlemek, ilgili mevzuat hü-

kümleri kapsamında danışmanlık 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

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından, Merkezin amaçlarına uygun bir bilim da-

lında tam gün çalışan ve konusunda bilimsel deneyimi olan Üniversite öğretim üyeleri arasın-

dan üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.
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(2) Müdürün önerisi ile Rektör, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından iki kişiyi müdür
yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün görev süresi sona erdiğinde yardımcılarının görev
süresi de sona erer. Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda, Müdürün uygun gördüğü bir
müdür yardımcısı yerine vekâlet eder. Vekâletin altı aydan fazla sürmesi halinde yeni bir Müdür
görevlendirilir.

(3) Müdür ve müdür yardımcıları, Yönetim Kurulunun doğal üyesidir. Müdür, bu
Yönetmelikle belirlenen çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin bütün faa-
liyetlerinin gözetim ve denetiminden sorumlu olup her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde,
Merkezin işleyişi ve faaliyetleri hakkında Rektöre rapor verir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim ve Danışma Kurullarına başkanlık etmek.
b) Merkezin faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili gerekli

tedbirleri almak.
c) Çeşitli bilim alanlarından Yönetim Kurulunda görev yapabilecek üyeleri belirleyerek

görevlendirilmesi için Rektöre teklif etmek.
ç) Yönetim Kurulunun toplantı gündemini belirlemek ve Yönetim Kurulunu toplantıya

çağırmak.
d) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve Merkezin idari işlerini yürütmek.
e) Merkez bünyesinde oluşturulabilecek çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek,

yürütmek, koordine etmek, denetlemek.
f) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak her yıl Rektöre rapor sunmak.
g) İlgili diğer mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Merkezin amaç-

larına uygun çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün teklifi
üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam altı üyeden
oluşur. Görev süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulundan
görev süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla görevlendirme sebebiyle toplantılara katı-
lamayacak olan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere Müdürün önerisiyle Rektör ta-
rafından yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az dört defa salt çoğunlukla top-
lanır ve kararlar oyçokluğu ile alınır. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Müdürün yoklu-
ğunda bu görevi, Müdüre vekâlet eden müdür yardımcısı üstlenir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yıllık çalışmaları ile ilgili plân ve programların hazırlanmasını ve uygu-

lanmasını sağlamak.
b) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.
c) Bir sonraki takvim yılı içinde yapılacak her türlü bilimsel, eğitsel ve uygulamalı top-

lantı ve faaliyetleri belirlemek.
ç) Müdürün önerisi üzerine Merkezin idari ve teknik eleman ihtiyacını tespit etmek,

karara bağlamak ve Rektörün onayına sunmak.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını incelemek ve onaylamak.
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e) Yurt içi ve yurt dışı bilim, araştırma, inceleme kurumları, kamu ve özel kuruluşlar,
vakıf ve derneklerle işbirliği yaparak Merkezin amaçlarına uygun proje ve karşılıklı yardım-
laşmayı gerçekleştirmek.

f) Müdür tarafından gündeme alınan diğer konuları görüşüp karara bağlamak.
g) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alan-

larında bilgi ve deneyime sahip olan öğretim elemanları ve istekleri halinde at, atçılık ve atlı
sporların geliştirilmesine katkıda bulunan kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektör temsil-
cileri ile bu konuda çalışan araştırmacılar arasından, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından
üç yıl süre ile görevlendirilen en fazla on kişiden oluşur. Görev süresi biten üyeler aynı usulle
yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır ve tavsiye
niteliğinde kararlar alır. Toplantılarda salt çoğunluk aranmaz.

(3) Müdürün önerisi ve Danışma Kurulunun onayı ile Üniversite dışından konu ile ilgili
kişiler görüşleri alınmak üzere Danışma Kurulu toplantılarına çağrılabilir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarına teklif ve öneriler ile katkıda bulunmak.
b) Merkezin çalışmalarına her türlü kaynak ve desteği sağlamak için önerilerde bulunmak.
c) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda tavsiye niteliğinde kararlar almak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları
MADDE 14 – (1) Çalışma grupları; Yönetim Kurulunca Merkezin faaliyet alanları ile

ilgili konularda oluşturulur. Çalışma grupları bir başkan ile uzmanlardan meydana gelir. Ça-
lışma grupları Merkezin faaliyet alanları ve Yönetim Kurulları tarafından verilen görevler çer-
çevesinde çalışmalar yapar.

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

Kanunun 13 üncü maddesi hükümlerine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ta-
rafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun

gördüğü ölçüde Müdüre devredebilir.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 17 – (1) Merkez tarafından yürütülen çalışma ve araştırmalar kapsamında

alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş malzemeler Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Hitit Üniversitesinden:

HİTİT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Makine ve İmalat Tekno-

lojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,

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

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Hitit Üniversitesi Makine ve İmalat Teknolojileri Uy-

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

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Hitit Üniversitesi Makine ve İmalat Teknolojileri Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Hitit Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Hitit Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Hitit Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve

İhtisaslaşması projesi kapsamında makine ve imalat teknolojileri alanında ihtisaslaşan Üniver-

sitenin belirtilen alanda araştırma ve geliştirme yeteneklerini geliştirerek bölgesel kalkınmaya

katkıda bulunmak, ihtisaslaşma ile ilgili projelere lojistik, insan ve finansman noktasında katkı

sağlamak, kalkınma planları çerçevesinde belirlenen öncelikli sektörler ve öncelikli gelişme

alanları ile TÜBİTAK tarafından belirlenen öncelikli teknoloji alanlarının Üniversite ihtisas-

laşma alanı ile kesiştiği noktaları öncelikli araştırma alanları olarak belirleyip bu alanlarda ileri

teknolojik alet, teçhizat ve donanımlar kullanarak araştırmalar yapmak ve bölgenin lokomotifi

konumundaki sektörlerin araştırma ve geliştirme ihtiyaçlarına cevap vermektir.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Makine ve imalat teknolojileri ile ilgili yeni teknolojiler için araştırma ve geliştirme

altyapısı oluşturmak, bunların yönetim ve organizasyonunu sağlamak.

b) Bölgenin ve Ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda makine ve imalat teknolojileri ala-

nında üst düzeyde araştırmalar yapmak ve yeni teknolojiler geliştirmek.

c) Bölgenin öne çıkan sektörleri ve Ülkemizin stratejik gelişme hedefi olan alanlarda

özellikle makine ve imalat teknolojileri çerçevesinde katma değeri yüksek stratejik ürünlerin

imalatını gerçekleştirmek veya gerçekleştirilmesine katkı sağlamak.

ç) Merkezin araştırma altyapısı ve imkânlarının ilgili mevzuat hükümleri kapsamında

Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ilke ve kurallar çerçevesinde; yükseköğretim kurumları,

kamu kurumları ve özel sektör ile diğer araştırmacı ve kullanıcılara sunulmasını sağlamak.

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu kurumları, üniversiteler ve özel sektör

ile işbirliği içinde projeler hazırlamak veya hazırlatmak, bu projeleri finansman sağlayan ulusal

ve uluslararası kurum ve kuruluşlara sunmak, desteklenen projeleri yürütmek veya yürütülme-

sini koordine etmek, başka kurumlar tarafından yürütülen projelerde ortak olarak yer almak.

e) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda teknoloji geliştirmek, ulusal/uluslararası

teknoloji transferi ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak.

f) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içi ve yurt dışı üniversite ve araştırma mer-

kezleri ile Merkezin amacına yönelik ortak araştırma projeleri yürütmek ve işbirlikleri yap-

mak.

g) Üniversitenin, bölgenin ve Ülkenin kalkınmasına yönelik makine ve imalat tekno-

lojileri alanında ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar gerçekleştirmek, nitelikli işgücünün

geliştirilmesine katkı sağlamak.

ğ) Özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için özel sektör

çalışanlarına yönelik kurs, seminer ve katılım belgeli/sertifikalı eğitimler vermek.

h) Her düzeyde araştırmacının gelişimine yönelik eğitim programları, konferanslar,

kurslar, seminerler, ulusal ve uluslararası kongreler düzenlemek ve faaliyetlerle ilgili yayınlar

yapmak.

ı) Öğrencileri araştırmaya yöneltmek, araştırma anlayışı ve yöntemleri konusunda eği-

tim vermek ve öğrencilere araştırma projelerinin uygulanmasına katkıda bulunma imkânı sağ-

lamak.

i) Merkezin amaç ve faaliyetleri kapsamında kamuoyunu bilgilendirici tanıtım etkin-

liklerinde bulunmak veya bu tür etkinliklere katkı sağlamak.

j) Merkezin faaliyetleri ile ilgili arşiv oluşturmak.

k) Merkezin amacı ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

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

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri (tercihen uluslararası yayınları

ve diğer akademik faaliyetleri ile araştırma alanında tanınırlığı olan) arasından üç yıl süre ile

görev yapmak üzere Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendi-

rilebilir.

(2) Müdür, Merkezin araştırma kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında, araş-

tırma ve geliştirme faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gö-

zetim ve denetiminin yapılmasında, takip ile kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınarak ra-

porlanmasında Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(3) Müdür, kendisine yardımcı olmak üzere, Merkezin çalışma alanı ile ilgili bilgi ve

tecrübeye sahip öğretim üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek

üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde, müdür

yardımcılarından birisi Müdüre vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür gö-

revlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve

aldığı kararları uygulamak.

b) Merkezin amaçlarına uygun faaliyetler planlamak ve yürütmek.

c) Merkezin araştırma birimlerinin düzenli çalışmasını sağlamak.

ç) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte, Yönetim Kurulunun

görüşünü alarak Rektörlüğe sunmak.

d) Merkezde görev yapacak araştırmacı ve diğer personelin görevlendirilmesi ile ilgili

işlemleri yerine getirmek, faaliyetleri yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacını tespit etmek,

çalışma birimleri ile çalışma ve proje gruplarını oluşturmak, uygun nitelikteki kişileri çalışma

birimlerinin koordinasyonundan sorumlu olarak görevlendirmek.

e) Merkez faaliyetlerini, Yönetim Kurulunun belirlediği strateji ve politikalara uygun

olarak yürütmek.

f) Merkezde yapılan bütün işlemlerin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütül-

mesini kontrol etmek.

g) Merkezin faaliyet raporlarını hazırlayarak Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan

sonra Rektörün onayına sunmak.

ğ) Merkezin olanaklarının ve faaliyet alanlarının ilgili sektör, kurum veya kuruluşlara

tanıtılmasını sağlamak.

h) Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
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Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdürün önerisiyle

Rektör tarafından görevlendirilen öğretim üyelerinden olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşur.

Görevlendirilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine,

yine aynı yöntemle yenisi görevlendirilir. Görevi sona eren üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, başkanın çağrısı üzerine

yılda en az üç kez olağan ya da gerekli hallerde olağanüstü olmak üzere üye tam sayısının salt

çoğunluğu ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Eşitlik halinde

Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin genel strateji ve politikalarını oluşturmak, düzenlenecek çeşitli program-

larla ilgili faaliyetleri değerlendirmek.

b) Merkezde yürütülen faaliyetlerin etik ve bilimsel kurallara uygun şekilde, ilgili mev-

zuat hükümleri esas alınarak, daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için gerekli kararları

ve önlemleri almak, çalışma ilke ve yöntemlerini belirlemek.

c) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili, kişi, kurum ve kuruluşlarla yapılacak ulusal/ulus-

lararası düzeyde işbirliklerinin esaslarını belirlemek.

ç) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalarla ilgili fikri ve sınaî patent

haklarına ait esasları ve kullanış şekillerini ilgili mevzuat hükümlerine göre tespit etmek.

d) Merkezin stratejik hedeflerini belirlemek ve insan kaynağı planlamasını yapmak.

e) Gerekli görülmesi halinde Merkezin faaliyetlerini iş bölümü çerçevesinde yürütmek

üzere araştırma birimi kurulmasına karar vermek.

f) İlgili mevzutla verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından kar-

şılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun,

ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinden:

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM VE ÖĞRENMEYİ 

GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğre-

tim ve Öğrenmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanla-

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

esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim ve

Öğrenmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yö-

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

sar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar

MADDE  4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (İZÖMER): İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim ve Öğrenmeyi

Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Proje grupları: Merkezin proje gruplarını,

ç) Rektör: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Senatosunu, 

e) Üniversite: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:       

a) Eğitimde mükemmellik ve sürekli gelişim çerçevesinde öğretim faaliyetleri hakkında

bilgi ve veri toplayarak müfredat ve öğrenme ortamlarının geliştirilmesine katkıda bulunmak.

b) Öğretim süreçlerini iyileştirmek için akademik araştırma faaliyetlerinin yürütülme-

sine yardımcı olmak.
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c) Öğrenme ve öğretme süreçlerini ve ortamlarını geliştirmeyi amaçlayan nitelikli araş-

tırmalar yürütmek; sonuçlarını yayımlama ve ilgili birimlerle paylaşarak öğrenme ve öğretmeyi

mükemmelleştirmek için gerekli düzenlemelerin planlanmasına ve yürütülmesine destek ol-

mak.

ç) Tüm faaliyetlerinin Üniversite misyonu ve vizyonu doğrultusunda kurumsal, mesleki

ve etik ilkelere uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

d) Öğrenciler ve çalışanlar için gerekli altyapıyı ve ilham verici ortamı oluşturmak ve

sürdürmek.

e) Personel eğitimcilerinin, sürekli kendilerini geliştirmelerini, teknolojiyi geliştirme-

lerini ve yaratıcılıklarını, liderliklerini, eleştirel düşünme ve araştırma becerilerini kullanma-

larını desteklemek.

f) Üniversite personelinin yenilikçi eğitim teknolojilerini kullanarak aktif öğrenme ve

öğretme faaliyetlerini desteklemek. 

g) Eğitimde yeni yaklaşımlar üzerine seminerler düzenleyerek personele öğretim faa-

liyetlerini planlamalarında yardımcı olmak.

ğ) Yeni göreve başlayan öğretim elemanları için uyum programı yürütme ve öğretme

becerilerini geliştirmeye yönelik seminer ve eğitimler yürütmek.

h) Fakülte, personel ve öğrencilere teknoloji ile ilgili konularda daha iyi öğrenme so-

nuçları için sınıf içinde ve dışında eğitim teknolojilerini teşvik etmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 

a) Öğretim ve ders planlaması geliştirmek, ders değerlendirmelerinde eğitim ve yenilik

becerilerinin öğretilmesini sağlamak.

b) Yükseköğretimdeki yeni eğilimleri takip etmek.

c) Müfredat tasarımı, ders tasarımı ve yeniden tasarımı yapmak, eğitim atölyeleri ve

seminerler düzenlemek.

ç) İleri teknolojilerin derslere entegrasyonunu sağlamak, paydaşlara eğitim teknolojisi

kaynakları sunmak.

d) Merkezin amaçlarına uygun çalıştaylar, seminerler ve kurslar düzenlemek.

e) Öğrenci eğitim merkezi faaliyetlerinin yürütülmesine katkıda bulunmak.

f) Paydaşların özel ders ve konuşma yetilerine katkıda bulunmak.

g) Bire bir akademik danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.

ğ) Ders değerlendirme ve notlandırma sistemine katkıda bulunmak.

h) Öğrenciler ve öğretim üyeleri ile iletişim artırılmasını sağlamak.

ı) Merkezin amaçları ile ilgili olarak ilgili mevzuat çerçevesinde etik konularla ilgili

çalışmaları yürütmek.

i) Merkezin çalışma konuları ile ilgili kişi ve kurumlarla işbirliği yapmak.

j) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda telif ve çeviri eserler yayımlamak.

k) Konferans, seminer ve kurs programları ile diğer eğitim programları sonunda katı-

lımcılara katılım belgesi ve benzeri belgeler vermek.

l) Üniversitede göreve yeni başlayan öğretim elemanlarına ve personele yönelik eğitici

eğitimleri düzenlemek. 
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m) Öğrencilerin araştırma becerilerini geliştirmeye yönelik uygulamalar yapmak.
n) Öğretim elemanları, öğrenciler ve diğerleri gibi öğretim süreci paydaşlarının beklenti,

ihtiyaç ve memnuniyet düzeylerini belirlemek amacıyla düzenli araştırmalar yapmak. 
o) Araştırma sonuçlarına göre öğretim süreçlerini geliştirmeye yönelik uygulamaların

tasarlanmasına katkı sağlamak. 
ö) Araştırma raporlarını bilimsel yayın haline getirmek ve bilimsel toplantılarda pay-

laşmak.
p) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları çerçevesinde sağlanan tüm hizmetleri değer-

lendirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

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

yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezi
temsil eder ve Rektöre karşı Merkezin yönetimi ve bütün faaliyetlerinden sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanla-
rındaki konularda eğitim ve araştırma deneyimi olan öğretim üyelerinden iki kişiyi müdür yar-
dımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi başında bu-
lunmadığı hallerde, müdür yardımcılarından birisi müdüre vekâlet eder. Müdür yardımcıları,
Müdürün kendilerine vereceği görevleri yerine getirirler. Müdürün altı aydan fazla görevinin
başında bulunmaması durumunda görevi kendiliğinden sona erer ve yeni Müdür görevlendirilir.
Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Merkezin amaçlarına yönelik faaliyetler planlamak ve yürütmek.
c) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak. 
ç) Merkez bünyesindeki birimler arasında koordinasyon ve denetimi sağlamak.
d) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim kurmak ve çalışmalar yapmak.
e) Yönetim Kurulu tarafından işbirliği yapılması kabul edilen kişi, firma, kurum ve ku-

ruluşlarla Merkezin düzenleyeceği kısa ve uzun süreli programlarının anlaşmalarını hazırlamak
ve Rektöre sunmak.

f) Merkez ve Merkeze bağlı birimlerin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Rektöre
sunmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile Üniversi-

tenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından, Müdür ve müdür yardımcıları dâhil Rektör
tarafından görevlendirilen beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.
Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan ya da altı
aydan daha fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak
üzere yeni üye görevlendirilir.
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(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez olağan olarak toplanır.

Müdür gerektiğinde Yönetim Kurulunu olağanüstü olarak toplantıya çağırabilir. Müdür yar-

dımcılarından biri toplantılarda raportör olarak görev yapar.

(3) Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek, ihtiyaçlar doğrultusunda ge-

liştirmek, Rektörlük tarafından onaylananları yürütmek.

b) İhtiyaç duyulması halinde Merkez bünyesinde proje ve araştırma gruplarını oluştur-

mak ve çalışmaları değerlendirmek.

c) Kurs, staj, sertifika ve benzeri programlarda görevlendirilecek, Merkezin faaliyet

alanlarıyla ilgili konularda işbirliği yapılacak Üniversite birimleri, ulusal ve uluslararası kişi,

kurum ve kuruluşlarla işbirliğine yönelik esasları tespit ederek Müdüre sunmak.

ç) Merkezin personel ihtiyacını belirlemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Proje grupları ve görevleri

MADDE 11 – (1) Merkezin çalışmalarını yürütmek için Yönetim Kurulu kararıyla proje

grupları oluşturulabilir. Proje gruplarının kurulması, çalışma usul ve esasları, proje grupları

arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması Yönetim Kurulunca belirlenir. Proje grubu

proje hakkındaki raporları, projenin süresine bağlı olarak Müdür tarafından belirlenen zaman

aralıklarında Yönetim Kuruluna sunar. Raporlarına göre projeler gerekçeli olarak sonlandırı-

labilir, devam ettirilebilir veya devam eden başka bir proje ile birleştirilebilir.

(2) Projeyle ilgili ortaya çıkan her türlü problem proje yöneticisi tarafından giderilir.

Proje yöneticisi tarafından giderilemeyen problemler, Müdür tarafından çözümlenir.

Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilen per-

sonel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünden:
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde yürü-

tülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde yürütülen yüksek lisans ve

doktora programlarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Azami süre: Bilimsel hazırlık programları için iki yarıyılı, tezli yüksek lisans prog-

ramları için altı yarıyılı, tezsiz yüksek lisans programları için üç yarıyılı, doktora programları
için on iki yarıyılı, lisans sonrası doktora programları için on dört yarıyılı,

ç) EABD: Enstitü Anabilim Dalını,
d) EABDB: Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığını,
e) Enstitü (İYTE): İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünü,
f) Enstitü Kurulu: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsüne bağlı Lisansüstü Eğitim Ensti-

tüsü Kurulunu,
g) Enstitü Yönetim Kurulu: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsüne bağlı Lisansüstü Eğitim

Enstitüsü Yönetim Kurulunu,
ğ) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
h) İYTE Yönetim Kurulu: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yönetim Kurulunu,
ı) LEE: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsüne bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,
i) Öğretim elemanı: Öğretim üyesi ve öğretim görevlisini,
j) Öğretim üyesi: Doktor öğretim üyesi ve üzeri unvana sahip öğretim elemanlarını,
k) ÖİDB: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,
l) Program: Yüksek lisans ve doktora programlarını,
m) Rektör: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörünü,
n) Senato: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Senatosunu,
o) Uzaktan öğretim: Yükseköğretim kurumlarında öğretim faaliyetlerinin bilgi ve ile-

tişim teknolojilerine dayalı olarak planlandığı ve yürütüldüğü, öğrenci ile öğretim elemanı ve
öğrencilerin kendi aralarında karşılıklı etkileşimine dayalı olarak derslerin bizzat öğretim ele-
manı tarafından aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın eşzamanlı biçimde verildiği
öğretimi,

ö) ÜAK: Üniversitelerarası Kurulu,
p) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
r) YDYO: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yabancı Diller Yüksekokulunu,
s) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Öğretim Dili, Eğitim-Öğretim Yılı ve Öğretim Türlerine İlişkin Esaslar

Öğretim dili
MADDE 4 – (1) İYTE’nin lisansüstü programlarında eğitim-öğretim dili İngilizcedir.

Ancak Türkçe veya başka bir dilde yapılması zorunlu olan dersler Senato tarafından belirlenir.
Eğitim-öğretim yılı
MADDE 5 – (1) Lisansüstü eğitim-öğretim yılı, Senato tarafından belirlenir.
(2) Bir eğitim-öğretim yılı yarıyıl sonu sınav süreleri dahil olmak üzere, her biri en az

onaltı haftalık iki yarıyıldan oluşur.
(3) Eğitim-öğretim yılı kapsamında yaz öğretimi verilebilir. Yaz öğretimi, 6/8/2012 ta-

rihli ve 28376 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yaz Öğ-
retimi Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Öğretim türleri
MADDE 6 – (1) Lisansüstü öğretim; tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve lisans

sonrası doktora programlarını kapsar.
(2) Tezli ve tezsiz yüksek lisans öğretimi; örgün, ikinci ve uzaktan öğretim yoluyla ya-

pılır. Doktora öğretimi örgün öğretim yoluyla yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar

Öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) Doktora ve tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmek için aday-

ların, başvurulan programın ALES puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla sahip ol-
ması gereken taban puanları Senato tarafından belirlenir. Ancak, doktora/sanatta yeterlik/tıpta
uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık
mezunlarının yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularında, ALES şartı aranmaz. Bu
adayların değerlendirilmelerinde; Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki
puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere
bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir. Bu adaylar daha önceden aldığı
puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.
İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir. Ay-
rıca; tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl
süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar
dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olan ve doktora programına başvuran adayların,
ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato ta-
rafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylardan, ALES puanı aranmayabilir,
ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir. 

(3) Doktora programlarına başvurabilmek için adayların, YDS veya ÜAK tarafından
kabul edilen bir İngilizce dil sınavından Senato tarafından belirlenen puanı almaları gerekir.

(4) Doktora programlarına lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans mezuniyet
not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 veya muadili bir puan olması ve ALES puanının
en az 80 veya Senato tarafından belirlenecek daha yüksek bir puan olması şartı aranır.

(5) Adaylar, lisansüstü programlara başvurularını belirlenen süreler içerisinde ilanda
detayları belirtilen esaslara göre kendilerinden talep edilen bilgi ve belgeleri eksiksiz beyan
ederek başvurularını gerçekleştirirler.

(6) Yüksek lisans programlarına lisanstan mezun olan/olabilecek adaylar, lisans derecesi
ile doktora programlarına lisanstan mezun adaylar, yüksek lisans derecesi ile doktora prog-
ramlarına ise tezli yüksek lisanstan mezun olan/olabilecek adaylar başvurabilir. Adayların
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başvurusuna ilişkin esaslar, ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla
değerlendirmeye alınacağı ve lisansüstü eğitim-öğretime öğrenci kabulüne dair diğer hususlar
Senato tarafından belirlenir. Yüksek lisans ve doktora programlarına yalnız ALES puanı ile
öğrenci kabul edebileceği gibi;

a) Yüksek lisans programlarına ALES puanına ek olarak lisans not ortalaması, yazılı
olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu,

b) Yüksek lisans derecesi ile doktora programlarına ALES puanına ek olarak yüksek
lisans not ortalaması, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu,

c) Lisans derecesi ile doktora programlarına ALES puanına ek olarak lisans not ortala-
ması, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu, 

ile de öğrenci alınabilir. Bu durumda lisans ve/veya yüksek lisans not ortalamasının,
yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sonucunun ve/veya mülakat sonucunun değer-
lendirmeye katkı yüzdesini her bir EABDB program bazında belirler. ALES puanı olmadan
öğrenci başvurusu kabul edilen tezsiz yüksek lisans programlarında, lisans not ortalaması,
yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucunun değerlendirmeye
katkı yüzdesini ilgili EABDB belirler. EABDB değerlendirme sonuçlarını LEE’ye gönderir.
Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile programlara öğrenci kabul edilir. Sonuçlar LEE tarafından
ilan edilir.

(7) Yüksek lisans programlarına kayıt olunabilmesi için lisans, lisans derecesi ile dok-
tora programlarına kayıt olunabilmesi için lisans, yüksek lisans derecesi ile doktora program-
larına kayıt olunabilmesi için tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak gerekir.

(8) Lisansüstü programlara kabul edilen adayların, doğrudan programa kayıt yaptıra-
bilmeleri için 31/5/2012 tarihli ve 28309 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Yüksek
Teknoloji Enstitüsü Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Hazırlık Sınıfı Yö-
netmeliğinde yer alan hazırlık sınıfından muaf olma şartlarından birini sağlamaları gerekir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) İYTE’deki veya diğer bir yükseköğretim kurumundaki bir lisansüstü

programda en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, süresi içinde gerekli belgelerle
başvurmak koşuluyla, EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla, İYTE’de yü-
rütülen lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bu kararda, öğrencinin ka-
bul edildiği programdaki ders yükümlülüklerinin hangilerinden muaf tutulacağı ve hangi ders-
lerin sayılacağı ayrıca belirtilir. İYTE dışındaki üniversitelerden gelen öğrenciler için kredi eş-
değerliği EABDB tarafından önerilir ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Eğitim
dili İngilizce olmayan dersler saydırılamaz. Öğrencilerin öğrenimlerine kaçıncı yarıyıldan de-
vam edeceği EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans programlarına geçişler dı-
şında yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulünde ALES puan şartı aranmaz.

(3) İYTE dışındaki üniversitelerden yatay geçiş için başvuran öğrencilerin programa
kayıt yaptırabilmeleri için İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yabancı Diller Yüksekokulu Temel
İngilizce Bölümü Hazırlık Sınıfı Yönetmeliğinde yer alan hazırlık sınıfından muaf olma şart-
larından en az birini sağlamaları gerekir.

İngilizce hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Bilimsel başarı düzeyleri lisansüstü programlara kabul için yeterli gö-

rülen, ancak İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce
Bölümü Hazırlık Sınıfı Yönetmeliğinde yer alan muafiyet şartlarından en az birini sağlayama-
dığı için İngilizce seviye belirleme sınavına girmek zorunda olan öğrencilerden bu sınavda ba-
şarısız olan veya bu sınava girmeyenler hakkında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yabancı
Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
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Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Bilimsel hazırlık programı, kabul edilen öğrencilerin başvurdukları

programa uyumlarını sağlamak amacıyla uygulanan bir programdır. Bu programa alınacak öğ-
renciler, EABDB tarafından adayların lisans ve/veya lisansüstü başarı düzeyleri ile izledikleri
lisans ve/veya lisansüstü programların yapısı değerlendirilerek belirlenir.

(2) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi
bu süreye dahil edilmez. Programda geçirilen süre, yüksek lisans veya doktora programı süre-
lerine dahil edilmez. Azami süre sonuna kadar bilimsel hazırlık programını başarı ile tamam-
layamayan öğrencinin programla ilişiği kesilir.

(3) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen bir yüksek lisans öğrencisinin ders prog-
ramı lisans seviyesindeki derslerden, doktora öğrencisinin ders programı ise lisans ve/veya
yüksek lisans seviyesindeki derslerden oluşur. Bilimsel hazırlık programında alınan dersler, il-
gili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Bilimsel
hazırlık programındaki öğrenciler, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili EABDB’nin öne-
risi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programında başarılı olmak için; yüksek lisans programına kabul
edilen öğrencilerin, lisans seviyesindeki bilimsel hazırlık programı derslerinin her birini en az
DD notu ve programı en az 2.00 genel not ortalaması ile doktora programına kabul edilen öğ-
rencilerin ise, lisans seviyesindeki bilimsel hazırlık programı derslerinin her birini en az DC
notu, yüksek lisans seviyesindeki derslerinin her birini en az CC notu ve programı en az 2.50
genel not ortalaması ile tamamlamaları gerekir.

Özel durumlarda öğrenci kabulü
MADDE 11 – (1) Belgelendirilmiş mazereti olan veya yurt dışında ikamet eden aday-

ların lisansüstü programlara kabulleri uzaktan erişim teknolojileri kullanılarak sanal ortamda
veya sadece başvuru belgelerine dayalı olarak yapılabilir.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 12 – (1) Bir yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olan öğrenciler,

diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu EABDB’nin onayı ile
özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci
olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu EABDB tarafından
yürütülür. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler Senato tarafından be-
lirlenir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dersler, Sınavlar ve Değerlendirmeleri

Devam zorunluluğu
MADDE 13 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır.

Öğrencilerin devam durumları, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Devam zorunluluğu
teorik derslerde %70, tasarım, laboratuvar, atölye ve uygulamalarda %80'dir.

Lisansüstü derslerin kredi değerleri
MADDE 14 – (1) Bir lisansüstü dersin kredi değeri, haftalık teorik ders saatinin tamamı

ile haftalık uygulama saatinin yarısının toplamıdır. Lisansüstü derslerin kredi değerleri ve hangi
derslerin kredisiz olacağı, EABDB’nin önerisi, Enstitü Kurulu kararı ve Senato onayıyla be-
lirlenir.

Ders sınavları, değerlendirme ve başarı
MADDE 15 – (1) Öğrenciler ara sınav ve/veya yarıyıl içi çalışmalarından başka, bir

de yarıyıl sonu sınavına ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesine alınır. Dersten
başarısız olan öğrencilere, yarıyıl sonu sınavı yerine sayılmak üzere devam koşulunu sağlamış
olmaları şartıyla bütünleme sınavı hakkı verilmesi ile ilgili hususlar Senato tarafından belirlenir.
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(2) Yarıyıl sonu sınavları ve bütünleme sınavları, EABDB tarafından belirlenen ve du-
yurulan yer ve zamanlarda yapılır.

(3) Öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders başarı notu, ara sınavlar, yarıyıl içi ödev ve
proje çalışmaları, yarıyıl sonu sınavı ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirilmesi ile
derse devamı göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Bütünleme sına-
vına giren öğrencilerin başarı notlarının hesaplanmasında, bütünleme sınav notları, yarıyıl sonu
sınav notlarının yerine geçer.

(4) EABDB tarafından haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava gire-
meyen öğrenciye sınav yeri ve saati sınav tarihinden en az üç iş günü önceden ilan edilerek
mazeret sınavı hakkı verilir. Herhangi bir gerekçeyle mazeret sınavına girmeyen öğrenciye
ikinci mazeret sınavı hakkı verilmez.

(5) EABD’lerde yapılacak tez çalışması, uzmanlık alanı, seminer, tasarım, laboratuvar
ve atölye derslerinde yarıyıl sonu sınavı yapılmaz, başarı notu yarıyıl içi notudur. Hangi ders-
lerin bu şekilde değerlendirileceği EABDB’nin önerisi üzerine Enstitü Kurulu kararı ve Senato
onayı ile belirlenir.

(6) Kredili bir dersten başarılı sayılabilmek için, o dersten yarıyıl notu olarak yüksek
lisans öğrencisinin en az CC, doktora öğrencisinin en az CB alması gerekir.

(7) Tez çalışması dersinden arka arkaya iki kere veya aralıklı olarak üç kere U notu
alan öğrencilerin programla ilişiği kesilir.

Ders notları
MADDE 16 – (1) Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri

öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu ders notu olarak takdir olunur:
Puan   Yarıyıl Ders Notu Katsayısı
90-100                    AA                                  4.0
85-89                      BA                                  3.5
80-84                      BB                                  3.0
75-79                      CB                                  2.5
70-74                      CC                                  2.0
65-69                      DC                                  1.5
60-64                      DD                                  1.0
50-59                      FD                                   0.5
0-49                        FF                                    0.0
(2) I (Eksik), P (Gelişmekte Olan), S (Yeterli), U (Yetersiz), EX (Muaf) ve NI (Not Or-

talamasına Katılmayan) notları ortalamaya katılmayan notlar olup, bunlara ilişkin esaslar aşa-
ğıda belirtilmiştir:

a) I notu, hastalık veya geçerli başka bir nedenle sınav, proje, rapor ve benzeri derslerin
gereklerini yarıyıl içerisinde tamamlayamamış olan öğrencilere öğretim elemanınca takdir olu-
nur. Öğrenci, herhangi bir dersten I notu aldığı takdirde, notların öğrenci bilgi sistemine giri-
şinin son gününden itibaren üç iş günü içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zo-
rundadır. Aksi halde I notu kendiliğinden FF/U notu haline gelir. Bu süre, uzayan bir hastalık
veya benzeri hallerde öğrencinin başvurusu, EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu
kararıyla bir sonraki yarıyıl ders seçiminin ilk gününe kadar uzatılabilir.

b) P notu, tez çalışmalarını başarıyla sürdürmekte olan öğrencilere verilir. Öğrencinin
tez savunma sınavında başarılı olması durumunda ÖİDB tarafından P notu S notu ile değişti-
rilir.

c) S notu, tez savunma sınavında başarılı olan öğrencilere ve kredisiz olarak alınan
dersler için başarılı olma durumunda verilir.
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ç) U notu, tez çalışmalarını başarıyla sürdüremeyen ve zamanında tamamlayamayan
öğrencilere verilir. U notu, ayrıca kredisiz olarak alınan dersler için başarısız olma durumunda
verilir.

d) EX (muaf) notu, muaf olunan dersler için verilir.
e) NI notu, öğrencinin not ortalamasına katılmamak koşuluyla aldığı dersleri tanımla-

mak üzere verilir. Bu not, öğrencinin ilgili olduğu dersten aldığı harf notu ile birlikte öğrencinin
not belgesinde gösterilir. 

(3) NA notu, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ders uygulamala-
rına ilişkin koşulları yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere öğretim elemanınca
takdir olunur. NA notu, not ortalamaları hesabında FF/U notu işlemi görür.

Notlarda maddi hata
MADDE 17 – (1) Bir sınavın veya yarıyıl içi çalışmasının sonucuna, ilan tarihinden

itibaren üç iş günü içinde yalnızca maddi hata yönünden itiraz edilebilir. Öğrenciler, öğretim
elemanının not takdirine ilişkin itirazda bulunamazlar. Öğrenci maddi hata itirazını, dersin ve-
rildiği EABDB’ye yapar. Notlamada yapılan maddi hata, ilgili öğretim elemanının da görüşü
alınarak EABDB’nin önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Yarıyıl
sonu sınavları maddi hatalarına ilişkin kararlar, bir sonraki yarıyıl ders seçiminin ilk gününe
kadar ÖİDB’ye gönderilir.

Not ortalamaları
MADDE 18 – (1) Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri

ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir.
(2) Yarıyıl not ortalaması, öğrencinin ilgili yarıyılda kayıtlı olduğu tüm derslerden ka-

zandığı toplam kredinin, bu derslerin kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle hesaplanır.
(3) Genel not ortalaması, ilgili yarıyıl da dahil olmak üzere, öğrencinin o zamana kadar

almış olduğu tüm derslerden kazandığı toplam kredinin, bu derslerin kredi değerlerinin topla-
mına bölünmesiyle hesaplanır. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan NI hari-
cindeki en son not katılır.

(4) Öğrencilerin başarı durumu, her yarıyıl sonunda genel not ortalamaları hesaplanarak
belirlenir.

(5) Hesaplamalarda elde edilen ortalamalar, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir.
Ders saydırma veya başka bir yükseköğretim kurumundan ders alma
MADDE 19 – (1) Diğer yükseköğretim kurumlarının daha önce devam edilen ancak

herhangi bir nedenle ilişik kesilen programlarından veya daha önce tamamlanan programlarında
not ortalamasına dahil edilmeden alınan derslerden en fazla iki ders, EABDB’nin uygun görüşü
ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü eğitime sayılabilir.

(2) İYTE’deki ilişik kesilen programlarda alınan veya daha önce tamamlanan program-
larda not ortalamasına dahil edilmeden alınan dersler, EABDB’nin uygun görüşü ve Enstitü
Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü eğitime sayılabilir.

(3) Karşılıklı protokoller ve öğrenci değişim programları çerçevesinde alınan dersler
dışında EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla, kayıtlı olunan programların
ders yüküne sayılmak üzere yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumlarından dersler alınabilir.
Alınacak bu derslerin toplam sayısı, yüksek lisans programına veya yüksek lisans derecesi ile
doktora programına devam eden öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesi ile doktora prog-
ramına devam eden öğrenciler için ise en fazla dörttür.

(4) Dersin/derslerin toplam ders yüküne ve krediye sayılabilmesi için, eğitim dilinin
İngilizce olması ve bu Yönetmelikte belirtilen başarı notunu sağlaması gerekir. 

(5) NI statüsünde alınan dersler hariç olmak üzere, daha önce mezun olunan bir diploma
programında ve/veya eş zamanlı olarak iki farklı lisansüstü programda alınan dersler iki prog-
rama birden sayılamaz.
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(6) Karşılıklı protokoller ve öğrenci değişim programları çerçevesinde alınan dersler
dışında, birinci ve üçüncü fıkralar ile geçici 1 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen
İYTE dışından alınan derslerin toplamı, programı tamamlamak için alınması gereken toplam
ders sayısının %50’sini geçemez.

Ders tekrarı
MADDE 20 – (1) Öğrenciler, başarısız oldukları dersleri açılan ilk yarıyılda tekrar al-

mak zorundadır. Tekrarlanacak seçmeli dersler yerine EABDB tarafından eşdeğer kabul edilen
başka seçmeli dersler de alınabilir. Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla
başarılı oldukları dersleri tekrarlayabilirler. Ancak, tekrarlanacak veya eşdeğer olarak alınacak
derslerle ilgili olarak EABDB tarafından ÖİDB’ye bilgi verilmesi gerekir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programı

Yüksek lisans programı
MADDE 21 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yü-

rütülebilir. Bu programların hangi EABD’de ve nasıl yürütüleceği Senato tarafından belirle-
nir.

(2) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş, geçilecek olan programın
asgari kabul şartlarını sağladığı takdirde öğrencinin başvurusu, EABDB’nin önerisi ve Enstitü
Yönetim Kurulu onayı ile yapılabilir.

Tezli yüksek lisans programının amacı
MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağla-
maktır.

Tezli yüksek lisans programında süre, ders yükü ve başarı
MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programı, toplam 21 krediden az olmamak koşulu

ile en az yedi adet kredili ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Programın ta-
mamlanabilmesi için gerekli en az öğrenci iş yükü toplam 120 AKTS’dir.

(2) Tezli yüksek lisans programı derslerinin en az 3.00 genel not ortalaması ile başarıyla
tamamlanması gerekir.

(3) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt ol-
duğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yap-
tırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.
Bu Yönetmelikte yer alan tüm yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler daha kısa sürede de
programı tamamlayabilirler.

(4) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan ve alması gereken tüm dersleri ba-
şarıyla ve en az 3.00 genel not ortalaması ile tamamlayamayan, toplamış olması gereken kredi
miktarını toplayamayan veya azami süre içerisinde tez çalışmasında başarısız olan ya da tez
savunmasına girmeyen öğrencilerin programla ilişiği kesilir.

(5) Öğrenciler alacakları derslerin en çok iki tanesini, lisans öğrenimi sırasında almamış
olmaları koşuluyla lisans derslerinden seçebilirler. Bu dersler, öğrencilerin yüksek lisans ders
yüklerine ve kredilerine sayılır.

(6) Öğrencinin, tabi olduğu öğretim planında yer alan bilimsel araştırma teknikleri ile
araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersi yüksek lisans eğitimi sırasında alması
zorunludur.

Tezli yüksek lisans programında tez danışmanı atanması
MADDE 24 – (1) Öğrencilere tez danışmanı, en geç birinci yarıyıl sonuna kadar ilgili

EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla atanır. Tez danışmanı;
a) İYTE kadrosunda görev yapmakta olan,
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b) En az iki yarıyıl boyunca bir lisans veya lisansüstü programda ders vermiş olan,
c) Doktorası veya doçentliği tezli yüksek lisans programı ile aynı alandan olan veya

tezli yüksek lisans programını yürüten bölümün kadrosunda yer alan, 
öğretim üyeleri arasından seçilir. Yüksek lisans tezinin niteliğinin birden fazla tez da-

nışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanının en az
doktora derecesine sahip olması ve bir yükseköğretim kurumunda görevli ise öğretim üyesi
olması gerekir. Disiplinlerarası programlarda ise, biri asıl olmak üzere iki tez danışmanı atanır.
Bu danışmanların farklı alanlarda çalışmaları ve tez danışmanının (a) ve (b) bentlerinde yer
alan tez danışmanı olma şartlarını sağlaması, ikinci tez danışmanının ise en az doktora derece-
sine sahip olması ve bir yükseköğretim kurumunda görevli ise öğretim üyesi olması gerekir.

(2) Öğrencilerin alacakları derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri tez danışmanları ta-
rafından, tez danışmanları atanıncaya kadar ise ilgili EABD başkanı tarafından yürütülür.

(3) Öğrenciler, tez danışmanının Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı yarıyıl
da dahil olmak üzere her yarıyıl tez çalışmasına ve açılması durumunda kendi tez danışmanının
uzmanlık alanı dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

(4) Öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusu en geç ikinci yarıyılın so-
nuna kadar ilgili EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla belirlenir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 25 – (1) Kayıtlı oldukları program için sağlanması gerekli olan toplam kredi

ve ders sayısını tamamlayan, aldığı tüm derslerde ve seminer dersinde başarılı, genel not orta-
laması en az 3.00 olan öğrenciler, tez savunma sınavına girmeye hak kazanır.

(2) Öğrenciler, yüksek lisans tezlerini Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına
uygun biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili EABDB tarafından LEE’ye önerilir ve Enstitü Yöne-
tim Kurulu kararıyla onaylanır. Tez jürisi önerisi ile birlikte, danışmanın tezin Senato tarafından
belirlenen yazım kurallarına uygunluğuna ve savunulabilir olduğuna dair yazılı görüşü de
EABDB aracılığıyla LEE’ye iletilir. Tez savunma jürisi, biri öğrencinin tez danışmanı ve en
az biri İYTE dışından olmak üzere üç veya beş asıl ve en az biri İYTE dışından olmak üzere
iki yedek üyeden oluşur. Sadece yükseköğretim kurumlarında görevli olan öğretim üyeleri jüri
üyesi olabilir. Jüride salt çoğunluğu, öğrencinin danışmanları dışında kalan üyeler oluşturur.
İkinci tez danışmanının jüri üyesi olduğu durumda jüri beş öğretim üyesinden oluşur.

(4) Tezin kopyaları jüri üyelerine söz konusu tez için alınan intihal yazılımı raporu ile
birlikte iletilir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde tez, intihali tespit eden
jüri üyesi tarafından gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere Enstitü Yönetim Kuruluna gön-
derilir.

(5) Jüri üyeleri, tezin ve ilgili intihal raporunun kendilerine teslim edildiği tarihten iti-
baren bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması
ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı dinleyicilere açıktır. Sınav sonucu
ile ilgili karar öğrenciye, dinleyicilere kapalı olarak bildirilir.

(6) 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
LEE’ye ve ÖİDB’ye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciler, en geç üç ay içinde gereğini ya-
parak tezlerini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sınavı için tezin jüri üyelerine
dağıtımında dördüncü fıkrada belirtilen esaslar uygulanır.

(8) Öğrenciler;
a) Azami süre sonunda tez sınavına girmemeleri,
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b) Tez sınavında tez hakkında düzeltme kararı verilmesine rağmen düzeltme süresi so-
nunda tez sınavına girmemeleri veya girip başarısız bulunmaları,

c) Tez sınavında jürinin tezi reddetmesi,
durumunda yüksek lisans programında başarısız olmuş kabul edilir ve programla ili-

şikleri kesilir.
(9) Tezleri savunma sınavında reddedilen öğrenciler talepte bulunmaları halinde,

EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile, ders kredi yükü, proje yazımı ve
benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla, YÖK tarafından onaylanmış ilgili tezsiz
yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans diploması alabilirler.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 26 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla,

yüksek lisans tezinin ciltlenmiş ve elektronik kopyalarını tez sınavına giriş tarihinden itibaren
bir ay içinde LEE’ye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğren-
cisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Bu süre, azami süreden ayrı değerlendirilir ve ilgili
EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla bir ay daha uzatılabilir. Bu koşulları
yerine getirmeyen öğrencinin azami süresi dolmuş ise diploması verilmez ve programla ilişiği
kesilir. Azami süresi dolmamış olan öğrenci gereken koşulları yerine getirinceye kadar diplo-
masını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde prog-
ramla ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD’deki prog-
ramın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının LEE’ye
teslim edildiği tarihtir. 

Tezsiz yüksek lisans programının amacı
MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda

bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
Tezsiz yüksek lisans programında süre, ders yükü ve başarı
MADDE 28 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden az olmamak ko-

şulu ile en az on adet kredili ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kre-
disiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı ya-
rıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zo-
rundadır. Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda
yeterlik sınavı uygulanabilir. Tezsiz yüksek lisans programının tamamlanabilmesi için gerekli
en az öğrenci iş yükü toplam 60 AKTS’dir. 

(2) Tezsiz yüksek lisans programı derslerinin en az 3.00 genel not ortalaması ile başa-
rıyla tamamlanması gerekir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta 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. 

(4) Tezsiz yüksek lisans programını azami süresi içinde başarı ile tamamlayamayan öğ-
rencilerin programla ilişiği kesilir.

(5) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir.

(6) Öğrencinin, tabi olduğu öğretim planında yer alan bilimsel araştırma teknikleri ile
araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersi yüksek lisans eğitimi sırasında alması
zorunludur.
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Tezsiz yüksek lisans programında danışman atanması
MADDE 29 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, EABDB her öğrenci için ders se-

çiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya Se-
nato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktoralı bir öğretim görevlisini en geç birinci ya-
rıyılın sonuna kadar belirler.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri danışmanı tarafından,
danışmanı atanıncaya kadar ise ilgili EABDB tarafından yürütülür.

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 30 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan ve genel

not ortalaması en az 3.00 olan tezsiz yüksek lisans programı öğrencisine tezsiz yüksek lisans
diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD’deki prog-
ramın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları tezli yüksek lisans
programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans prog-
ramına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler Enstitü
Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programı

Doktora programının amacı ve kapsamı
MADDE 31 – (1) Doktora programının amacı, öğrencilere 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.

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;
a) Bilime yenilik getirme,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,
niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.
(3) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de

düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, İYTE’nin teklifi üzerine YÖK ta-
rafından belirlenir.

Doktora programında süre, ders yükü ve başarı 
MADDE 32 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğ-

renciler için toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi,
yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilen öğren-
ciler için ise, toplam 42 krediden az olmamak koşuluyla en az on dört adet ders, bir seminer
dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Doktora programının tamamla-
nabilmesi için gerekli toplam öğrenci iş yükü yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en
az 240, lisans derecesi ile kabul edilenler için en az 300 AKTS’dir.

(2) Doktora programı derslerinin en az 3.00 genel not ortalaması ile başarıyla tamam-
lanması gerekir.

(3) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi
ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami ta-
mamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami ta-
mamlama süresi on dört yarıyıldır.

(4) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört, lisans derecesi ile kabul edilenler için
altı yarıyıldır.
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(5) Azami ders alma süresi içerisinde kayıtlı oldukları program için sağlanması gerekli
olan toplam kredi ve ders sayısını tamamlayamayan, kredili derslerinde başarılı olamayan ya
da genel not ortalaması 3.00’ten az olan öğrenciler başarısız kabul edilir ve programla ilişikleri
kesilir.

(6) Tez çalışmasını azami süresi içerisinde tamamlayamayıp tez savunma sınavına gir-
meyen veya tez savunma sınavında başarılı olamayan öğrencilerin programla ilişikleri kesilir.

(7) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(8) Öğrencinin doktora kredisine sayılmayan derslerinin notları genel not ortalamasına

katılmaz, ancak NI olarak not çizelgelerinde belirtilir.
(9) Öğrencinin, tabi olduğu öğretim planında yer alan bilimsel araştırma teknikleri ile

araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersi doktora eğitimi sırasında alması zo-
runludur. Ancak bu dersi yüksek lisans eğitimlerinde alan ve başarılı olan öğrenciler, doktora
eğitimlerinde bu dersten muaf olurlar.

(10) Öğrenci, tez ve uzmanlık alanı dersleri dışında öğretim planında yer alan diğer
kredisiz derslerini ve NI statüsünde aldığı derslerini, en geç azami süresinden bir yarıyıl önce-
sine kadar alıp başarmak zorundadır. Bu dersleri, belirtilen süre içerisinde almayan veya başa-
rısız olan öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

Doktora programında danışman atanması
MADDE 33 – (1) Doktora programındaki öğrenciye tez danışmanı ve danışmanı ile

beraber yürüteceği tezin adı ile konusu en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili EABDB’nin
önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir. Doktora tez danışmanları;

a) İYTE kadrosunda görev yapmakta olan,
b) En az dört yarıyıl bir lisans ya da iki yarıyıl boyunca tezli yüksek lisans veya doktora

programında ders vermiş olan,
c) Doktorası veya doçentliği doktora programı ile aynı alandan olan veya doktora prog-

ramını yürüten bölümün kadrosunda yer alan,
ç) Başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olan, 
öğretim üyeleri arasından seçilir. Doktora tezinin niteliğinin birden fazla tez danışmanı

gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanının en az doktora
derecesine sahip olması ve bir yükseköğretim kurumunda görevli ise öğretim üyesi olması ge-
rekir. Disiplinlerarası programlarda ise, biri asıl olmak üzere iki tez danışmanı atanır. Bu da-
nışmanların farklı alanlarda çalışmaları ve tez danışmanının (a), (b) ve (ç) bentlerinde yer alan
tez danışmanı olma şartlarını sağlaması, ikinci tez danışmanının ise en az doktora derecesine
sahip olması ve bir yükseköğretim kurumunda görevli ise öğretim üyesi olması gerekir. 

(2) Öğrencinin alacağı derslerin planlanması ve kayıt işlemleri tez danışmanı, tez da-
nışmanı atanıncaya kadar ise ilgili EABD başkanı tarafından yürütülür.

(3) Öğrenciler, tez danışmanının Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı yarıyıl
da dahil olmak üzere her yarıyıl tez çalışmasına ve açılması durumunda kendi tez danışmanının
uzmanlık alanı dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

Doktora yeterlik sınavı
MADDE 34 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalış-

masıyla ilgili konularda derinliğe sahip olup olmadığının sınanmasıdır.
(2) Doktora yeterlik sınavları, yılda iki kez akademik takvimde duyurulan tarihlerde

yapılır.
(3) Doktora yeterlik sınavı, öğrencinin ilgili bilim alanındaki yeteneğini ve araştırmaya

olan eğilimini belirleyecek yazılı ve sözlü sınavlardan oluşur. Doktora yeterlik sınavının tümü
İngilizce olarak yapılır.

Sayfa : 114                             RESMÎ GAZETE                                30 Mayıs 2021 – Sayı : 31496



(4) Doktora yeterlik sınavına girecek öğrenciler dilekçe ile EABDB’ye başvurur. Yük-
sek lisans derecesi ile kabul edilen doktora öğrencileri en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi
ile kabul edilen doktora öğrencileri ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar doktora yeterlik
sınavına alınır. Bu süreler içerisinde doktora yeterlik sınavına girmeyen öğrencilerin programla
ilişiği kesilir.

(5) Yeterlik sınavları, EABDB tarafından önerilip Enstitü Yönetim Kurulu tarafından
onaylanan, üç yıl süreyle görev yapan ve beş öğretim üyesinden oluşan Doktora Yeterlik Ko-
mitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uy-
gulamak ve değerlendirmek amacıyla her öğrenci için biri öğrencinin tez danışmanı olmak
üzere beş öğretim üyesinden oluşan bir sınav jürisi kurar. Danışmanın sınav değerlendirmesine
katılmaması hususunda EABDB’nin gerekçeli önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu karar
verir. Danışmanın sınav değerlendirmesine katılmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden
oluşur. Sınav jürileri öğrencinin danışmanına ek olarak en az ikisi İYTE dışındaki bir yüksek-
öğretim kurumunda görev yapan öğretim üyelerinden oluşur.

(6) Doktora yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sı-
navda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yazılı sınavda başarısız olan öğrenciler yeterlik
sınavından da başarısız kabul edilir. Sözlü sınav dinleyicilere açık olarak yapılır. Sınav jürisi
öğrencinin yazılı ve alınmışsa sözlü sınavlarındaki başarı durumunu değerlendirerek, öğrenci-
nin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Doktora yeterlik sınavına giren
her öğrenci için başarılı veya başarısız olduğunu belirtir karar, EABDB tarafından en geç üç
gün içinde LEE’ye ve ÖİDB’ye tutanakla bildirilir.

(7) Doktora yeterlik sınavında ilk hakkını kullanan ve başarısız olan öğrenciler, takip
eden yarıyıl içinde yapılacak olan ikinci yeterlik sınavı haklarını kullanırlar. Bu öğrenciler ilk
haklarında yazılı sınavdan başarılı olmuşlarsa ikinci haklarında yazılı sınava tekrar alınmaz-
lar.

(8) Doktora yeterlik sınavında ikinci haklarını kullanmaları gereken yarıyılda sınava
girmeyen veya girip de başarısız olan öğrencilerin programla ilişikleri kesilir.

(9) Doktora yeterlik sınav jürisi, ders yükünü tamamlamış olsalar bile yeterlik sınavında
başarılı olan yüksek lisans derecesi ile doktora programına kayıtlı öğrencilerden aldıkları ders-
lere ek olarak en çok iki ders, lisans derecesi ile doktora programına kayıtlı öğrencilerden ise
en çok dört ders almalarını isteyebilir. Bu dersler, ilgili EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim
Kurulu onayıyla NI statüsünde alınabilir. Öğrencilerin tez savunma sınavına girebilmeleri için
bu derslerden başarılı olmaları gerekir.

(10) Doktora yeterlik sınavından başarısız olan lisans derecesi ile programa kabul edil-
miş öğrencilerin, bir yüksek lisans programına geçiş yapmak istemeleri halinde, en az yedi
dersi başarı ile tamamlamış olmak kaydı ile EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu
kararı ile yüksek lisans programına intibakları yapılır.

Doktora tez izleme komitesi
MADDE 35 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenciler için ilgili EABDB’nin

önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.
(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-

ka ilgili EABD içinden ve dışından birer üye yer alır. Disiplinlerarası doktora programlarındaki
öğrencilerin tez izleme komitesinde tez danışmanının kadrosunun bulunduğu bölümden en
fazla iki öğretim üyesi yer alabilir.

(3) Öğrencinin ikinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse
komite toplantılarına katılabilir ancak tez izleme komitesi üyesi olamaz.

(4) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili EABDB’nin öne-
risi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.
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Doktora tez önerisi savunması
MADDE 36 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenciler, en geç

altı ay içinde yapacakları araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez öne-
risini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunurlar. Öğrenciler, tez önerisi ile ilgili yazılı
bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtırlar.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencilerin sunduğu tez önerisinin kabulüne, düzeltilmesine
veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EABDB tarafından tez önerisi sunumunu
izleyen üç gün içinde LEE’ye ve ÖİDB’ye tutanakla bildirilir. Düzeltme için bir ay süre verilir.
Bu süre sonunda yeniden yapılacak savunmada tez önerisi, tez izleme komitesi tarafından salt
çoğunlukla kabul veya reddedilir. Bu karar EABDB tarafından üç gün içerisinde LEE’ye ve
ÖİDB’ye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenciler için yeni bir tez konusu ve/veya danışmanı atan-
ması EABDB tarafından önerilebilir. Danışman değişikliği yapılması durumunda, öğrenciye
EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla yeni bir tez izleme komitesi atanır.
Tez önerisinde başarısız olan öğrencilerden programa aynı danışmanla devam etmek isteyenler
üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenciler ise altı ay içinde tekrar tez önerisi
savunmasına alınır.

(4) Birinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen azami sürelerin sonunda geçerli bir mazereti
olmaksızın tez önerilerinde bulunmayan öğrenciler tez izleme komitesi tarafından başarısız sa-
yılırlar.

(5) Tez önerisinde iki kez başarısız olan öğrencilerin programla ilişikleri kesilir.
(6) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-

muz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci toplantı tari-
hinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan
çalışmaların özeti ve bir sonraki yarıyılda yapılacak çalışma planı belirlenir. Öğrencinin tez
çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(7) Zamanında gerçekleştirilmeyen tez izlemeleri için öğrenci başarısız kabul edilir ve
bu sonuç EABDB tarafından üç gün içerisinde LEE’ye ve ÖİDB’ye tutanakla bildirilir.

(8) Üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez tez izleme toplantılarını gerçekleştirme-
yen veya başarısız olan öğrencilerin programla ilişikleri kesilir.

(9) Tez önerisi savunmaları ve tez izleme toplantıları yüz yüze veya uzaktan erişim tek-
nolojileri desteği ile sanal ortamda yapılabilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 37 – (1) Kayıtlı oldukları program için sağlanması gerekli olan toplam kredi

ve ders sayısını tamamlayan, tüm derslerinde başarılı, genel not ortalaması en az 3.00 olan,
doktora yeterlik, tez önerisi sınavı ve en az üç kez tez izleme değerlendirmesinde başarılı olan
öğrenciler tez sınavına girmeye hak kazanırlar.

(2) Doktora tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından
belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde savunmak zorunda-
dır.

(3) Tez danışmanınca tezi kabul edilen öğrenci tez sınavına girmek için EABDB’ye
başvurur. Doktora tez jürisi ilgili EABDB tarafından LEE’ye önerilir ve Enstitü Yönetim Ku-
rulu kararıyla atanır. Tez jürisi önerisi ile birlikte, danışmanın tezin savunulabilir olduğuna dair
yazılı görüşü de EABDB aracılığıyla LEE’ye iletilir. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komite-
sinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi
olmak üzere beş kişiden oluşur. Danışman, EABDB’nin gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim
Kurulu kararı ile sınav değerlendirmesine katılmayabilir. Danışmanın sınav değerlendirmesine
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katılmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanı oy hakkı ol-
maksızın jüride yer alabilir. Tez izleme komitesi üyelerinden birinin İYTE dışından olması du-
rumunda en az bir, tez izleme komitesi üyelerinin tamamının İYTE içinden olması durumunda
ise iki yedek üyenin de İYTE dışından olması gerekir. 

(4) Tezin kopyaları jüri üyelerine söz konusu tez için alınan intihal yazılımı raporu ile
birlikte iletilir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde tez, intihali tespit eden
jüri üyesi tarafından gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere Enstitü Yönetim Kuruluna gön-
derilir.

(5) Jüri üyeleri, tezin ve ilgili intihal raporunun kendilerine teslim edildiği tarihten iti-
baren bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması
ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında dinleyicilere kapalı olarak
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, EABDB tarafından tez sınavını
izleyen üç gün içinde LEE’ye ve ÖİDB’ye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gereğini yaparak
tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sınavı için tezin teslimi ve jüri üyelerine
dağıtımında dördüncü fıkrada belirtilen esaslar uygulanır.

(8) Düzeltme sonrası tez savunma sınavına gereken süre içinde girmeyen, tez savunma
sınavında başarılı olamayan veya azami süre içerisinde tezini başarıyla savunamayan öğrenci-
lerin programla ilişikleri kesilir.

(9) Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezleri savunma sınavında
reddedilen öğrencilere talepte bulunmaları halinde, EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim
Kurulu onayı ile YÖK tarafından onaylanmış bir tezsiz yüksek lisans programının ders kredi
yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla ilgili programın tezsiz
yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması
MADDE 38 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlamak

kaydıyla, doktora tezinin ciltlenmiş ve elektronik kopyalarını, danışmanının ilgili tezin Senato
tarafından belirlenen tez yazım kurallarına uygunluğunu belirtir yazılı beyanını ve tezinden
üretilmiş bir adet bilimsel araştırma makalesini, fen ve mühendislik alanı için SCI, SCI-Ex-
panded, SSCI veya AHCI indeksi kapsamındaki, mimarlık alanı için ise SCI, SCI-Expanded,
SSCI, AHCI veya Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alan indeksi kapsamındaki uluslar-
arası hakemli bir dergiye gönderdiğine dair belgeyi tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay
içinde LEE’ye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması
almaya hak kazanır. Yayın şartını yerine getirmeyen veya bu şartı yerine getirdiğini belgeleye-
meyen öğrenci tezini LEE’ye teslim edemez. Tez teslim süresi, azami süreden ayrı değerlen-
dirilir ve ilgili EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla bir ay daha uzatılabilir.
Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci;

a) Azami süresi dolmamış ise koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz,
öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde programla ilişiği ke-
silir.

b) Azami süresi dolmuş ise diplomasını alamaz ve programla ilişiği kesilir. 
(2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD’deki programın YÖK

tarafından onaylanmış adı bulunur.
(3) Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının LEE’ye

teslim edildiği tarihtir. 
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YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hükümler
MADDE 39 – (1) Lisansüstü eğitim ile ilgili faaliyet gösteren jüri ve komitelerde üyeler

arasında veya üyeler ile değerlendirdikleri öğrenci/öğrenciler arasında hısım veya akrabalık
ilişkisi bulunamaz. Ayrıca jüri/komite üyeleri arasında danışmanlık ilişkisi olanların sayısı salt
çoğunluğu oluşturamaz.

(2) Lisansüstü program kontenjanları, YÖK tarafından belirlenen lisansüstü program-
larda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı
dikkate alınarak, tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi başına düşen
tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve
doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde belirlenir. Ancak, YÖK ile ya-
pılan protokol dahilinde ve üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü prog-
ramlar için bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir.

(3) Afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde
bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha
olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 24/8/1998 tarihli ve

23443 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci Kayıt-
Kabul İşleri Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 41 – (1) 22/1/2017 tarihli ve 29956 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir

Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başından önce kayıt yaptıran

lisansüstü öğrencileri için azami süreler, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itiba-
ren başlar.

(2) 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başından önce kayıt yaptıran lisansüstü öğrencilerin,
2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı öncesindeki tez dersi, doktora yeterlik, tez önerisi
savunması veya tez izlemelerindeki başarısızlıkları değerlendirmeye alınmaz.

(3) 32 nci maddenin onuncu fıkrasında belirtilen ilişik kesilme şartı ve 38 inci maddenin
birinci fıkrasında yer alan doktora öğrencilerinin mezuniyeti için aranan yayın şartı, 2020-2021
eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından önce doktora programına kayıt yaptıran öğrencilere uy-
gulanmaz.

(4) 2020-2021 eğitim-öğretim yılından önce son üç akademik yıl içerisinde olmak ko-
şulu ile özel öğrenci statüsünde İngilizce eğitim dilinde alınan ve başarılı olunan en fazla iki
ders, EABDB’nin uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü eğitime sayı-
labilir.

(5) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun
olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

Yürürlük
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı başından

geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü

yürütür.

Sayfa : 118                             RESMÎ GAZETE                                30 Mayıs 2021 – Sayı : 31496



30 Mayıs 2021 – Sayı : 31496 RESMÎ GAZETE Sayfa : 119 

 

İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Ankara 33. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4613 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 4612/1-1 
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Fethiye 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4592 

—— • —— 
Denizli 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
—— • —— 

Kırklareli 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4630 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
2 KALEM XLPE KABLO VE KABLO EK MALZEMESİ  

ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
TTK İhtiyacı Olarak 2 Kalem Xlpe Kablo ve Kablo Ek Malzemesi Alımı 4734 sayılı 

Kanunun 3/g maddesi Kapsamında Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.  
İhale kayıt numarası : 2021/292845 
1-İdarenin  
a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  

 Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK  
b) Telefon ve faks numarası : Tel : 0 372 259 47 87-68 

  Fax : 0 372 251 19 00 - 253 12 73 
c) Elektronik posta adresi (varsa) :  
2-İhale konusu işin nev’i  
a) Niteliği, türü ve miktarı : XLPE Kablo ve Kablo Ek Malzemesi Temini 2 Kalem 
b) Teslim yeri : Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Muayene ve 

  Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Ambarı 
c) Teslim süresi : Firmalar tekliflerinde teslim süresini belirteceklerdir. 

Malzemeler en geç 90 (doksan) takvim günü içerisinde 
teslim edilecektir. 

3-İhalenin   
a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK  
b) Tarihi ve saati : 16.06.2021 Çarşamba - Saat: 15.00 
c) Dosya no : 2111030 
4-İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

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

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

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

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

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

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

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat, 
f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş ortaklığı 

beyannamesi,  
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h) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 
i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) 

(c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler. 
4.2.1. XLPE kablo IEC 502 standartlarına uygun olarak imal edilecektir. 
QS 1000 Soğuk Büzüşmeli O.G. Düz Kablo Eki;  
VDE 0278, CENELEC HD 628,629 standartlarını ve TEDAŞ MYD-99/033.A 

şartnamesini karşılamalıdır. 
3M marka 92-AG serisi veya eşdeğeri olmalıdır. 
4.2.2. Teklif edilen malzeme imalat hatalarına karşı teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir) 

yıl süre ile garantili olacaktır 
4.2.3. Teklif edilen ürünün marka ve modeli belirtilecek, ayrıca tanıtıcı katalog 

verilecektir. 
5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 
5.1. En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Fiyatların eşit olması halinde fiyat dışında 

isteklilerde aranılacak kıstaslar; erken teslim süresi ve teknik değerdir. 
5.2- İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.  
6-İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 
7-İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 Zonguldak 

ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler/Ankara 
görülebilir ve şartnameler 30,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8-Teklifler en geç 16.06.2021 Çarşamba - saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 
Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 
değildir. 

9-İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 
imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir. 

10-İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 
geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren 
isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.  

11-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

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

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

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

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım işleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 
 4585/1-1 
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ADIYAMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI SAHALARDA TEHLİKELİ 
ATIKLARIN BERTARAFI, GERİ KAZANIMI, ÖN İŞLEM İŞİ  

HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No: 2021/283703 
TDLHZM-1192 TPAO ADIYAMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI 

SAHALARDA TEHLİKELİ ATIKLARIN BERTARAFI / GERİ KAZANIMI/ ÖN İŞLEM İŞİ 
HİZMET ALIMI “AÇIK İHALE USULÜ” ile ihale edilecektir. 

1. İdarenin  
a) Adresi :  Söğütözü Mahallesi 2180. Cad. No: 10 / 06530  

  Çankaya/ANKARA  
b) Telefon ve Faks numarası :  0 312 207 2612 Faks 0312- 286 73 74 - 0312- 286 90 73 
c) Elektronik posta adresi (varsa) :  ihale@tpao.gov.tr 
2. İhale konusu hizmetin  
a) Niteliği, türü ve miktarı :  2631 TON / Adıyaman Bölge Müdürlüğünün faaliyet 

alanları içerisinde bulunan üretim tanklarının ve 
havuzlarının (atıksu, petrol), dip çamurunun alınması, 
tankın veya havuzun temizliği, petrolle kontamine 
olmuş topraktan oluşan tehlikeli atıkların ve gerek 
görülmesi halinde sondaj faaliyetleri sonrası ortaya 
çıkan sondaj çamurları ve atıkları nakliyesi ve 
bertarafı / geri kazanımı / ön işlem işi. 

 
b) Teslim yeri :  TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü 
c) İşin süresi :  Sözleşme tarihinden itibaren 36 (otuzaltı) Aydır. 
3. İhalenin  
a) Yapılacağı yer :  TÜRKİYE PETROLLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 Söğütözü Mah.2180. Cad. No: 10 Çankaya/ANKARA 
 GENEL MÜDÜRLÜK 6. KAT TOPLANTI SALONU 
  
 İstekliler ihale oturumuna katılabilir. (İstekliler ihale 

salonunda toplanacak olup canlı bağlantı ile oturuma 
katılacaklardır)  

b) Tarihi ve saati : 16/06/2021 Saat 11:00 

4. İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu 
gösterir belge, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 
tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

c) Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan 
durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname, 

d) İçeriği Şartnamede belirtilen Teklif Mektubu, 
e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
f) Şartnamenin 8. maddesinde belirtilen yerli istekli olduğunu gösteren belgeler, 
g) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname, 
h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
i) Bu ihalede iş deneyimi istenilmesi durumunda; tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş 

deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde 
sunulacak İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin 
Taahhütname. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 
gereken kriterler 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler.  
4.3.1. İş Deneyimini Gösteren Belgeler: İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da 

yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında 
taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;  

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet 
alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya  

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme 
bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru 
son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren 
belgeleri,  

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25'den az olmamak üzere, 
ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin 
veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir. 

4.3.1.1. İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70'ini, diğer 
ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10'unu sağlaması ve diğer ortak veya 
ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30'undan az olmaması 
gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı 
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olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş 
deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin 
birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. 
Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması 
zorunludur. 

4.3.2. Benzer iş olarak kabul edilecek işler: Kamuda veya özel sektörde sözleşme ile 
bağıntılı Tehlikeli Atıkların Bertarafı / Geri Kazanımı / Ön İşlem işi benzer iş olarak kabul 
edilecektir. 

Yukarıdaki bahsi geçen belgeleri teklif ekinde idareye sunmayan isteklilerin teklifleri 
geçersiz sayılacaktır. 

4.3.3. İhale Şartnamesinin 7.5.1. maddesinde belirtilenler hariç olmak üzere, Şartname 
kapsamında istenilen belgeler ihale tarihinden önceki son üç ay içinde alınmış olmalıdır. Noter 
onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya 
fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir 
başka şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir. İhale sonrası, aslı istenen belgelerin TP 
tarafından görülmesinden sonra sureti veya fotokopisine “aslı TP tarafından görülmüştür” ibaresi 
konularak, belgelerin aslı istekliye geri gönderilir. 

4.3.4. İhale dokümanları ilgili firma yetkilisi tarafından paraflanacaktır. Değiştirilmiş     
ya da paraf edilmemiş ihale dokümanları olması durumunda teklif mektubu açılmayacaktır. 

5. İhale dokümanı; 
www.tpao.gov.tr adresinden indirilebilir veya ihale@tpao.gov.tr istenebilir. 
Şartname bedeli 500,00-TL (Beş Yüz Türk Lirası) karşılığı, Vakıflar Bankası T.P.A.O. 

Bürosu TL. için Hesap No: 00158007290224965 (IBAN NO: TR970001500158007290224965) 
banka hesabına yatırılarak; dosya numarası ve şartname bedeli olduğu belirtilip aynı adresten 
temin edilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları ve şartname 
dekontunu ibraz etmeleri zorunludur.  

6. Teklifler, 16/06/2021 tarih ve saat 11:00’a kadar TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / 
İHALE SALONU GELEN EVRAK servisine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla gönderilecektir. İhale saatine kadar Ortaklığımıza ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

7. İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden TL olarak vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekli ile fiyat teklif tablosunda yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş 
kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların 
toplamı üzerinden sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 

8. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 
10. Teklif bedelinin %3 oranında Geçici teminat verilecektir. 
11. İş Ortaklığı kabul edilir. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 
12. Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 (g) kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklama hükümleri hariç) TPAO Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği’ne göre 
yapılmaktadır. 4625/1-1 
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SERDENGEÇTİ GENÇLİK MERKEZİ GİRİŞ KATININ VE KIR BAHÇESİNİN 
RESTORAN OLARAK İŞLETİLMESİ ŞARTIYLA KİRALANMASI İŞİ  

İHALE EDİLECEKTİR 
İstanbul İl Esenler Belediye Başkanlığından: 
“Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi İçerisindeki Serdengeçti Gençlik Merkezi Giriş Katının 

ve Kır Bahçesinin Restoran Olarak İşletilmesi Şartıyla Kiralanması İşi” 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunu’nun 35/a maddesine istinaden Kapalı Teklif usulü ile ihale edilecektir. 

İhale ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.   
1-İdarenin 
a) Adresi : T.C. ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK 

VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ 
  BİRLİK MAH. M. AKİF İNAN CAD. NO: 6 - 8 ESENLER/ 

İSTANBUL 
b) Telefon ve faks numarası : 444 00 73 
c) Elektronik Posta Adresi : m.uyar@esenler.bel.tr 
2-İhale konusu kiralama işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Kiralama İşi 
b) Yapılacağı yer ve : İstanbul İli Esenler İlçesi 15 Temmuz Mahallesi Kışla Cad. 7 
    pafta ada parseli   pafta 1655 ada 23 parsel üzerinde yer alan Gençlik Merkezi 

Giriş Kat Kiralanacak Alan: Kapalı Alan: 818,67 m2, Açık 
Alan: 1.291,93 m2 Kır Bahçesi: 6250,00 m2 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra yer teslimi yapılarak işe 
başlanacaktır. 

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 10 (on) yıl. 
3-İhalenin 
a) Yapılacağı yer : T.C. ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN 

SALONU 
  BİRLİK MAH. M. AKİF İNAN CAD. NO: 6 - 8 ESENLER/ 

İSTANBUL 
b) Tarihi ve saati : 10.06.2021 Saat: 11:00 
c) Muhammen Bedel Aylık : Aylık 30.000,00 TL+%18 KDV (otuzbin TürkLirası) 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
a. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da Esnaf ve 

Sânatkar Odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 
alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 
Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge, 

2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
a. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
b. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile 

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin 
noter tasdikli imza sirküleri, 

3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin 
yukarıdaki esaslara göre temin edilecek belgeleri, 

4. Teklif mektubu. 



30 Mayıs 2021 – Sayı : 31496 RESMÎ GAZETE Sayfa : 127 

 

5. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen değerler; geçici teminat olarak 108.000,00 TL 
(YüzsekizbinTürkLirası) kadarını vermek zorundadır. 

6. İhale konusu kiralanan yer, alt kiraya verilebilir. 
7. Katılımcıların teklif dosyalarında daha önce bizzat yüklenici-kiracı olarak yerine getirmek 

şartı ile en az 10 (on) yıl süreyle kamu kurum ve kuruluşlarına ait restoran işletmeciliği hizmeti 
yapmış olduğuna dair, ilgili kamu kurum ve kuruluşlardan onaylı iş deneyim belgesi sunması 
zorunludur. 

8. İstekliler ihaleye şirketin tüm yetkililerine ait adli sicil kayıtlarını, şirketin vergi borcu 
olmadığına dair yazıyı ve SGK borcu olmadığına dair yazıyı ilan ve ihale tarihi arasında alınmış 
olması. Bu dokümanları ihale dosyasında sunmaları zorunludur. 

9. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
A. Bankalardan temin edilecek belgeler: 
B. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer 

belgeleri: 
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;  
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yılsonu 

bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, 
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yılsonu 

bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu 
kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar. 

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;  
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 3,75 olması,  
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,30 olması,  
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,001’den küçük olması, yeterlik 

kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait 

belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini 
sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu 
durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin 
sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

10. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en yüksek fiyat esasına göre belirlenecektir. 
11. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
12. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
13. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 2.000,00 TL (İkibin TürkLirası) 

karşılığı T.C. ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 
BİRLİK MAH. M. AKİF İNAN CAD. NO: 6- 8 ESENLER / İSTANBUL adresinden satın alınabilir.  

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
14. Teklifler, ihale saatinden bir saat öncesine kadar T.C. ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ BİRLİK MAH. M. AKİF İNAN CAD. NO: 6-8 ESENLER / 
İSTANBUL adresine elden teslim edilebilecektir. 

15. İstekliler tekliflerini aylık kira bedeli olarak vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle Kira sözleşmesi imzalanacaktır. 

16. İsteklinin ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi vermelidirler. 
17. Yüklenicinin Sözleşme imzalama esnasında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen 

değerler; kesin teminat olarak sözleşme bedelinin %6 sı kadarını vermek zorundadır. 
Not: İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli 

tespitte serbesttir. Verilen teklifler uygun görülmediği takdirde ihalenin iptali, idarenin takdirinde 
olup, idareyi hiçbir yükümlük altına sokmaz. 

 4605/1-1 
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360 TON SIVI AZOT ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

Genel Müdürlüğümüze bağlı Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nün 3 yıllık ihtiyacı 

toplam 360 ton sıvı azot kapalı teklif alma usulü ile satın alınacaktır. 

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

adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından temin edilebilir. Şartname bedeli 

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

yatırılacaktır. 

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

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

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

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 11.06.2021 günü saat 14.30’a kadar 

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

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

alınmaz. 

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ nde 

yapılacaktır. 

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta veya İdare menfaatlerini göz önünde tutarak en uygun 

bedeli tespit etmekte serbesttir. 

A D R E S: 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

Karanfil Sok. No: 62 

06100 Bakanlıklar-ANKARA-TÜRKİYE 

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

Faks : 90 (312) 417 78 39 

 4640/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 

Çerkezköy (Kapatılan) Tapulama Mahkemesinin 1975/234 Esas, 1977/27 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. 

 4637/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Nörolojik Bilimler Vakfı Bakırköy 10. Asliye Hukuk Mahkemesinin 07.04.2021 

tarihinde kesinleşen 03.07.2018 tarihli ve E: 2017/217 K: 2018/244 sayılı kararına istinaden 

dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 

 4642/1-1 

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

VAKFIN ADI: Harun-Hacere Uzun Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı  (HARUN-

HACERE VAKFI) 

VAKFEDENLER: Harun UZUN 

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul 14.Asliye Hukuk Mahkemesinin 06/04/2021 tarihli ve E:2020/379 K:2021/195 

sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: İnsanlara eğitim, sağlık, ilmi, dini ve sosyal alanlarda yardımcı olmak 

bilinçlendirmek, eğitim düzeyini yükseltmek, dayanışmayı sağlayarak toplumun her kesimini bu 

konularda aydınlatmak ve hizmetler sunmak… ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları 

gerçekleştirmek.  

VAKFIN MAL VARLIĞI: Kocaeli ili Körfez ilçesi Şemsettin Mahallesi Karapınar 

mevkiinde bulunan 287 parsel sayılı taşınmaz ve 10.000.00 (On Bin) Türk Lirası 

YÖNETİM KURULU: Harun UZUN, Hacere UZUN, Büşra UZUN, Dilara UZUN, 

Feyzullah AYGÜN 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın herhangi 

bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli 

heyetçe belirlenecek benzer amaçlı bir vakfa ya da Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilir.  

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.  

 4548/1-1 

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

VAKFIN ADI: Uluslararası Anatolia Üniversitesini Geliştirme Vakfı.(UAÜGV) 

VAKFEDENLER: Arif AKPINAR, Beşir YILMAZ, Hasan OZAN, Nuh KORKMAZ, 

Osman ADANUR, Süleyman KANDEMİR, Yusuf COŞAN. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: Yozgat. 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Çayıralan Asliye Hukuk Mahkemesinin 02.04.2021 tarihli ve E: 2020/73, K: 2021/38 

sayılı kararı. 
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VAKFIN AMACI: Öncelikle Uluslararası Anatolia Üniversitesinin kuruluşunu müteakip 

gelişmesini sağlayacak hizmetler sunmak… ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları 

gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 80.000-TL (Seksenbin TürkLirası) 

YÖNETİM KURULU: Arif AKPINAR, Beşir YILMAZ, Süleyman KANDEMİR, Yusuf 

COŞAN, Osman ADANUR, Hasan OZAN, Nuh KORKMAZ. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Yozgat Bozok Üniversitesi Vakfı’na devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 4604/1-1 

—— • —— 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığından: 

HAVA ARACI CİDDİ OLAYI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU 

30.08.2020 tarihinde, ER-AH Havacılık Ticaret Ltd. Şti.’ne ait, TC-ERE tescil işaretli, 

Cessna 172 R tipi hava aracının, Uşak Havalimanı 09 pistine sert inişi neticesinde hasarlı hava 

aracı ciddi olayı meydana gelmiş, ölen ya da yaralanan olmamıştır. 

Söz konusu hava aracı ciddi olayı ile ilgili olarak, “Hava Aracı Ciddi Olayı Araştırma ve 

İnceleme Raporu” ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiştir. 

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu Nihai Raporu 

incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler.  

 4550/1/1-1 

—— • —— 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığından: 

HAVA ARACI KAZASI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU 

02.07.2017 tarihinde İşleticisi Avialift Vladivostok JSC olan RA-31024 tescilli Kamov 

Ka-32C tipi helikopterin, İzmir İli Seferihisar İlçesi’ndeki orman yangınına müdahale etmek 

üzere Tahtalı Barajı’ndan su alma işlemi sırasında baraja düşmesi sonucu hava aracı kazası 

meydana gelmiş, helikopterde bulunan bir kişi hafif yaralanmıştır. 

Söz konusu hava aracı kazası ile ilgili olarak, “Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme 

Raporu” ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiştir. 

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu Nihai Raporu 

incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler. 

 4550/2/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Park Place Energy Turkey Ltd. ile Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün 

Adıyaman il sınırları dahilinde müştereken sahip bulundukları ARİ/TPO-PPE/3205 ve 3206 hak 
sıra no’lu petrol işletme ruhsatlarının uzatılmış sürelerinin sona ereceği 06.07.2021 tarihinden 
itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8/3 üncü maddesi gereğince onar yıl süre ile 
uzatılması için 07.05.2021 ve 17.05.2021 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu 
Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 4549/1-1 
—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin sahip olduğu AR/ARR/K/G17-b3 

pafta no’lu petrol arama ruhsatının birinci uzatım süresinin sona ereceği 19.07.2021 tarihinden 
itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6 ncı maddesinin altıncı fıkrası gereğince iki yıl 
süreyle uzatılması için 18.05.2021 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu 
Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 4553/1/1-1 
—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin sahip olduğu AR/ARR/K/G18-a4 

pafta no’lu petrol arama ruhsatının birinci uzatım süresinin sona ereceği 19.07.2021 tarihinden 
itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6 ncı maddesinin altıncı fıkrası gereğince iki yıl 
süreyle uzatılması için 18.05.2021 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu 
Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 4553/2/1-1 
—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin sahip olduğu AR/ARR/K/N36-c1, 

c2, c4 pafta no’lu petrol arama ruhsatının birinci uzatım süresinin sona ereceği 19.07.2021 
tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6 ncı maddesinin altıncı fıkrası gereğince 
iki yıl süreyle uzatılması için 18.05.2021 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu 
Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 4553/3/1-1 
—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin sahip olduğu AR/ARR/K/O36-a1, 

a2, a3 pafta no’lu petrol arama ruhsatının birinci uzatım süresinin sona ereceği 19.07.2021 
tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6 ncı maddesinin altıncı fıkrası gereğince 
iki yıl süreyle uzatılması için 18.05.2021 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu 
Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 
 4553/4/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Sahte Banknotların İncelenmesi ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul ve

Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kapadokya Alan Başkanlığı Hizmet Birimleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında

Yönetmelik
–– Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Komitesinin Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük

Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması
Eki Menşe Protokolünü Değiştiren 15/3/2021 Tarihli ve 2/2021 Sayılı Kararı
Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik

–– Ankara Medipol Üniversitesi İhale Yönetmeliği
–– Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Atçılık ve Hippoterapi Eğitim Uygulama

ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Hitit Üniversitesi Makine ve İmalat Teknolojileri Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim ve Öğrenmeyi Geliştirme Uygulama

ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim 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.
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