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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Altınbaş Üniversitesinden:
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/11/2020 tarihli ve 31291 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Altınbaş
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının
(a) ve (b) bentleri ile yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“a) Tezli yüksek lisans diplomasına ve başvurduğu programın puan türünde en az 55
ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak; doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş he-
kimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının dok-
tora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlem-
lerinde;

1) Bu adayların ALES puanı, mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü
veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, başvurdukları programın puan türünden 55 puan
olarak kabul edilir ve hesaplamalara bu şekilde dahil edilir.

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

b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on
yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir labo-
ratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve başvurduğu programın puan
türünde en az 55 ALES puanına sahip olmaları gerekir.”

“(7) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi me-
zunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirle-
necek Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavından alınmış temel tıp puanına veya ALES’in sayısal
puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ALES puanına sahip olmaları; tıp fakültesi
mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri me-
zunlarının lisans derecesine) ve ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla
ALES puanına sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında
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temel tıp bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri tes-
tinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Doktora prog-
ramlarına öğrenci kabulünde, temel tıp puanı veya ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya
yüksek lisans not ortalaması, bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu da değerlen-
dirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken
referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart
sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir. Ancak temel tıp bilimlerinde
doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından
kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ya-
bancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların
girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar ve-
rilir. Temel tıp puanının veya ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla
değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Enstitü yalnız temel tıp puanı veya
ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. 

“(1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans
diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer
fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle baş-
vuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle başvuran aday-
ların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla ALES puanına sa-
hip olmaları gerekir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Altınbaş Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAZ OKULU 
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 27/7/2020 tarihli ve 31198 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk
Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin dördüncü fık-
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Öğrenciler, yaz okulunda açılacak derslerden en fazla toplam beş adet ders alabi-
lirler. Bu dersler, öncelikle alt yarıyıl dersleri olmak üzere, daha önce alınıp başarısız olunan
(FF harf notlu) ve/veya ilk defa alınacak derslerden sadece yaz okulunda olmak üzere, takip
eden üst yarıyıllardan (güz ya da bahar) seçilebilir.”

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

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/11/2020 31291

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/7/2020 31198
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

12/6/2021 31509
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İzmir Tınaztepe Üniversitesinden:
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Tınaztepe 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: İzmir Tınaztepe Üniversitesi Mütevelli Heyeti veya Mütevelli Heye-

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

masını,
ğ) Kiraya verme: İzmir Tınaztepe 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: İzmir Tınaztepe Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
i) Seyahat alımları: İzmir Tınaztepe 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: İzmir Tınaztepe Üniversitesini,
p) Yapım: Her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, ta-

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

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

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

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

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

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

(5) Şartname ve sözleşmeler kolaylıkla incelenebilmelerini ve anlaşılmalarını mümkün
kılacak şekilde hazırlanır, ihaleye davet edilen her firmaya mal ve hizmet alımına ait açıklayıcı
bilgilerin verilmesi ve rekabet bakımından birden fazla firmanın teklif vermesi sağlanır.

İhale ihtiyacının belirlenmesi
MADDE 5 – (1) Üniversite birimleri, satın alınmasını talep ettikleri mal ve hizmeti

ihale istek formunu doldurarak ihale birimine gönderirler. İhale birimi toplanan tüm ihale ta-
leplerini ayrı ayrı veya birleştirerek değerlendirir, stok seviyeleri, kontrollerini tamamlayarak
piyasa fiyat araştırmasını yaptıktan sonra mali işler birimine iletir. Mali işler birimi bütçeye
uygunluk ve ödenek kontrolü yapar. İhale birimi gerek duyulduğunda talep sahibi birimlerin
yetkililerinden, talebin yeniden incelenmesi ve varsa eksikliklerin giderilmesini isteyebilir. Ge-
rekli kontrolleri tamamladıktan sonra, görüşüyle birlikte, ihale taleplerini ihale yetkilisine sunar.
İhale yetkilisince, bu Yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde ihale işlemi başlatılır.

İhaleye katılımda yeterlik kuralları
MADDE 6 – (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 7 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihale konusu işlere ilişkin olarak tah-

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

Komisyonlar
MADDE 8 – (1) İhale yetkilisi, Üniversitenin görevlilerinden birinin başkanlığında,

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

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

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

İhale işlem dosyası
MADDE 9 – (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 10 – (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 11 – (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.
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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 12 – (1) İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler

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

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

İhaleye katılamayacaklar
MADDE 13 – (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.
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Şartnameler
MADDE 14 – (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 15 – (1) İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale

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

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

İhale usulleri
MADDE 16 – (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) 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde düzenlenen pazarlık usulü ve
20 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde düzenlenen doğrudan temin yoluyla yapılacak
mal ve hizmet alımları ile yapım işleri toplamı, Üniversitenin ilgili yıl bütçe harcaması topla-
mının %10’undan fazla olamaz. Söz konusu limit Mütevelli Heyetinin, Üniversite lehine sonuç
üreteceğini gösterir gerekçeli kararı ile %15’e kadar arttırılabilir.

Açık ihale usulü
MADDE 17 – (1) Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.
Belli istekliler arasında ihale usulü
MADDE 18 – (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 21 inci maddenin bi-
rinci ve ikinci fıkralarında belirtilen usul ve esaslara uygun olarak Üniversiteye sunulur.
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Pazarlık usulü
MADDE 19 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:
a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda

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

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

c) Üniversitenin, tahmini bedeli bir önceki hesap dönemi toplam giderlerinin her yıl
TÜFE oranına göre güncellenecek altıyüzonaltıbinyediyüzkırksekiz TL’ye karşılık gelen tu-
tardaki bedeli aşmayacak olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri.

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

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

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

(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, 7 nci maddeye göre tespit olunacak tahmini bedel üzerinden pazarlık görüş-
meleri yürütülür. Yapılan görüşmelerde tahmini bedel gizli tutulur.

Doğrudan temin
MADDE 20 – (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.
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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, 8 inci maddede belirtilen komisyonları kurma
ve 6 ncı maddede belirtilen yeterlik koşullarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetki-
lisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak bir
tutanağa bağlanmak suretiyle ihtiyaçlar temin edilir.

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması
MADDE 21 – (1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katı-

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

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

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

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

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

Geçici teminat
MADDE 22 – (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 23 – (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. 21 inci maddenin
birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.
Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

(2) İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatla-
rının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici
teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve
tahmini bedel tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca im-
zalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan bel-
geler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek
üzere oturum kapatılır.
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(3) Belgelerinin eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatının usulüne uygun
olmadığı, birinci ve ikinci fıkralara göre tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme
dışı bırakılmasına ilk oturumda öncelikle karar verilir. Ancak teklifin esasını etkilemeyecek
nitelikte bilgi ve/veya belge eksikliği bulunması halinde Üniversite tarafından belirlenen sürede
isteklilerden, bu eksik bilgi ve/veya belgelerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen
sürede bilgi ve/veya belgeleri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici
teminatları gelir kaydedilir.

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

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

İhalenin karara bağlanması ve onaylanması
MADDE 24 – (1) 23 üncü 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.
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(9) Sekizinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini izleyen günden itibaren üç iş günü içinde
ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on iş günü içinde kesin teminatı vermek
suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.

Kesin teminat
MADDE 25 – (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 26 – (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 24 üncü maddenin do-
kuzuncu fıkrasında belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan
en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye anılan fıkrada belirtilen şekilde tebligat yapılır. Eko-
nomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda bu
teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

(2) Üniversite, birinci fıkrada yazılı süreler içinde ve 24 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 27 – (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 28 – (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 29 – (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.
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(2) Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve
eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı
ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde
kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

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

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

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

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

Açık teklif usulü
MADDE 30 – (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 21 inci 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.
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Pazarlık usulü
MADDE 31 – (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 32 – (1) Üniversitenin mal ve hizmet satışları ile taşınmazların satışı, kiraya

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

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

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

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

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

Geçici teminat
MADDE 33 – (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 34 – (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.
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(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 35 – (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 36 – (1) İhale üzerinde kalan istekli kesin teminatı yatırarak sözleşmeyi im-

zalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. Bu zo-
runluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale
üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda bedel teklifinin ihale
yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, en uygun ikinci bedel teklif sahibi istekli ile de bu Yö-
netmelikte belirtilen usullere göre sözleşme imzalanabilir. Ancak en uygun ikinci bedel tekli-
finin sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için, 34 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 37 – (1) Üniversite, gerekli gördüğü veya ihale/ön yeterlik dokümanında yer

alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan husus-
ların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, gerekçesi belirtilmek suretiyle ihale saatinden önce
ihaleyi iptal edebilir.
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(2) Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere he-
men 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 38 – (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) 13 üncü maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.
(2) Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar, ihale dışı bırakılırlar. Yasak fiil ve dav-

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

İhalenin sözleşmeye bağlanması
MADDE 39 – (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 40 – (1) Sözleşme, Üniversitenin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak

devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar aranır.
Teminat
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde, tedavüldeki Türk Parası

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

İtiraz
MADDE 42 – (1) İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir

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

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

Bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmayan işler
MADDE 43 – (1) Üniversite;
a) Kamu idareleri ile bu idarelere bağlı sabit veya döner sermayeli müesseseler ve özel

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

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

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

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

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

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

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

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

Araştırma geliştirme fonları kapsamındaki mal ve hizmet alımları
MADDE 44 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşların araştırma

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

Çelişki halinde uygulanacak mevzuat
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yö-

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

Yürürlük
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Tınaztepe Üniversitesi Mütevelli

Heyeti yürütür.
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Kadir Has Üniversitesinden:
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kadir Has Üniversitesine bağlı birimlerde

lisans eğitim ve öğretimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kadir Has Üniversitesine öğrenci kabulü, hazırlık sı-

nıfları dâhil kayıtlı öğrencilerin lisans eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesi ve uygu-
lanması, sınavlar, kayıt dondurma, ayrılma ve diploma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders

kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transfer edilmelerini sağla-
yan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Birim: Kadir Has Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokulunu,
c) Danışman: Öğrenciye eğitim ve öğretim, ders alma işlemleri ve benzeri konularda

yardımcı olması için görevlendirilmiş öğretim elemanını,
ç) Dekan: Kadir Has Üniversitesine bağlı fakültelerin dekanını,
d) Diploma programı: Fakültelerin, belirlenen yeterlilikleri sağlayan öğrencilere, lisans

diploması veren yükseköğretim programını,
e) İlgili birim kurulu: Kadir Has Üniversitesine bağlı fakültelerde fakülte kurulunu,

yüksekokullarda yüksekokul kurulunu, 
f) İlgili birim yönetim kurulu: Kadir Has Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokul

yönetim kurulunu,
g) Lisans eğitim ve öğretimi: Ortaöğretime dayalı, en az sekiz yarıyıllık programı kap-

sayan bir yükseköğretimi,
ğ) Müdür: Kadir Has Üniversitesine bağlı yüksekokul müdürünü,
h) Öğrenci İşleri Direktörlüğü: Öğrencilere ilişkin tüm işlemleri merkezi olarak yürüt-

mekle görevli Rektörlük birimini,
ı) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
i) Rektör: Kadir Has Üniversitesi Rektörünü,
j) Senato: Kadir Has Üniversitesi Senatosunu,
k) Üniversite (KHAS): Kadir Has Üniversitesini,
l) Üniversite Yönetim Kurulu: Kadir Has Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kabulü ve Kayıt ile İlgili Esaslar

Öğrenci işleri
MADDE 5 – (1) Yeni kayıt, kayıt yenileme, ders kaydı, ilişik kesme, intibak, diploma

ve benzeri her türlü işlem Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından merkezi olarak yürütülür. Bu
işlemler için gerekli olan kararlar öğrencinin kayıtlı olduğu birim yönetim kurulu tarafından
alınır. 
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Öğrenci kabulü ve ilk kayıt işlemleri
MADDE 6 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptırabilmek için, lisans öğrenimiyle ilgili

ÖSYM tarafından yapılan sınavı kazanarak yerleştirilmiş veya özel yetenek sınavını kazanmış
olmak gerekir. Yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin işlemler Senatonun belirlediği esaslar
çerçevesinde hazırlanan Kadir Has Üniversitesi Lisans Programlarına Yurtdışından Öğrenci
Kabulü Yönergesine göre yapılır.

(2) Üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazananlar, ÖSYM tarafından belirlenen kayıt
tarihlerinde, Üniversite tarafından istenen belgeler ile online olarak uzaktan veya Öğrenci İşleri
Direktörlüğünce oluşturulan kayıt masalarına bizzat başvurarak kesin kayıtlarını yaptırırlar.
Belgelenebilir mazereti olan aday, kaydını kanuni temsilcisi veya noter tarafından düzenlenmiş
vekâletname ile tayin ettiği vekili aracılığıyla da yaptırabilir.

(3) Kayıt, istenen belgelerin aslı görülerek yapılır. Belgelerin bir fotokopisi üzerine aslı
görülmüştür kaşesi basılarak öğrenci dosyasında muhafaza edilir. Askerlik durumu, ikamet ve
adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(4) Eksik belge ile kesin kayıt yaptırılamaz. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını
yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

(5) Öğrenim ücretini ÖSYM tarafından belirlenen kayıt tarihleri içerisinde ödemeyen-
lerin kayıtları yapılmaz.

(6) Kesin kayıt sırasında sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya üniversiteye
giriş sınavında sahtecilik yaptığı belirlenen kişinin kaydı, kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir ve
hakkında kanuni işlem başlatılır. Bu kişi üniversiteden ayrılmış veya mezun olmuş olsa dahi,
kendisine verilen diploma dâhil tüm belgeler iptal edilir. Bu kişilerin yatırmış olduğu öğrenim
ücretleri geri ödenmez.

(7) Kesin kayıt yaptıran öğrenciye, Üniversitenin öğrencisi olduğuna dair kimlik kartı
verilir. Kimlik kartının kaybedilmesi halinde Güvenlik İşleri Ofisine başvurulması gerekir.

Yatay geçiş yoluyla kayıt
MADDE 7 – (1) Yatay geçişlere ilişkin işlemler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Res-

mî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Prog-
ramlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması
Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçe-
vesinde hazırlanan Kadir Has Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesine göre yapılır.

Öğrenim ücreti
MADDE 8 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim ücretlidir. Ödenecek yıllık ücret, güz ve

bahar yarıyıllarından oluşan eğitim-öğretim süresi için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
(2) Öğrenim ücretlerini akademik takvimde belirlenen süre içinde ödemeyen öğrenci-

lerin kayıtları yenilenmez. 
(3) Disiplin suçu nedeniyle Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin öde-

mekle yükümlü oldukları öğrenim ücretini ödemeleri gerekir. Bu öğrencilere herhangi bir ücret
iadesi yapılmaz. 

(4) Kayıt yaptıran veya kayıt yenileyen öğrencinin eğitim ve öğretime başlama tarihin-
den itibaren bir ay içinde herhangi bir sebeple ayrılması, çıkarılması, kaydının silinmesi veya
mezun olması halinde yatırmış olduğu yarıyıllık öğrenim ücretinin dörtte üçü iade edilir. Öğ-
rencinin eğitim ve öğretime başlama tarihinden bir ay sonra herhangi bir sebeple ayrılması, çı-
karılması, kaydının silinmesi veya mezun olması halinde yatırmış olduğu yarıyıllık öğrenim
ücreti iade edilmez.

(5) Değişim programına katılan öğrencilerin öğrenim ücretlerine ilişkin konular üni-
versiteler arasındaki ikili anlaşmalar kapsamında belirlenir.
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Ders muafiyetleri ve intibak
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca Üniversitenin diploma programlarına yatay

geçiş yapan öğrencilerin ders muafiyetleri Kadir Has Üniversitesi Ders Muafiyeti, İntibak ve
Not Transferi İşlemleri Yönergesi hükümlerine göre öğrenci talebi ile yapılır.

Ulusal ve uluslararası öğrenci değişimi
MADDE 10 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki diğer üniversiteler arasında

yapılan anlaşmalar uyarınca üniversitelerarası öğrenci değişim programları uygulanabilir. De-
ğişim programı süresi içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğrenim
süresinden sayılır. Değişim programlarına gelen ve giden öğrencilerin işlemleri, ikili anlaşmalar
ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda ilgili birim yönetim ku-
rulu kararıyla uygulanır. Öğrencilere seçtikleri dersler ve başarı durumlarını gösterir not döküm
çizelgesi verilir.

Çift ana dal ve yan dal programları 
MADDE 11 – (1) İlgili mevzuat ve Senato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak

çift anadal ve yandal programları açılabilir. Bu programlar ile ilgili hususlar, Yükseköğretim
Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan
Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve
Kadir Has Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Yönergesi hükümleri gereğince yürütülür.

Özel öğrenci statüsü
MADDE 12 – (1) Özel öğrenciler, bilgi ve becerilerini geliştirmeleri amacıyla kendi-

lerine dışarıdan derslere katılma izni verilen, başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğ-
rencilerdir. Özel öğrencilik ile ilgili hususlar Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans
Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Trans-
feri Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslar
çerçevesinde yürütülür.

(2) Özel öğrenciler, katıldıkları derslerin kredileri esas alınarak Mütevelli Heyeti tara-
fından belirlenen esaslara göre öğrenim ücreti öderler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar

Akademik takvim ve eğitim-öğretim dönemleri 
MADDE 13 – (1) Üniversitenin eğitim ve öğretim yılına ait akademik takvimi, birim-

lerin önerileri dikkate alınarak Senato kararı ile belirlenir. 
(2) Üniversitede eğitim ve öğretim, yarıyıl esasına göre düzenlenir ve öğretim dönem-

leri her biri en az 14 haftalık güz ve bahar yarıyıllarından oluşur.
(3) İlgili birim kurullarının teklifi, Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulu onayı ile

güz ve bahar yarıyılları dışında, yaz öğretimi açılabilir. Yaz öğretimi uygulaması, ilgili mevzuat
hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde Kadir Has Üniversitesi Yaz
Öğretimi Yönergesine göre yapılır.

(4) Yaz öğretimi, lisans eğitimi için öngörülen sekiz yarıyıllık, normal öğretim süresinin
dışında olup; akademik takvim ve ücreti ayrı belirlenen öğretimdir.

Öğrenim dili
MADDE 14 – (1) Üniversitede öğrenim dili tamamen veya kısmen İngilizcedir. Ancak

Senato tarafından onaylanan dersler Türkçe olarak verilir.
İngilizce yeterliliği ve İngilizce hazırlık programı
MADDE 15 – (1) Lisans programlarında öğrencilerin İngilizce bilmeleri zorunludur.
(2) İngilizce yeterliliklerini belgeleyemeyen veya verilen sınavda başarılı olamayan öğ-

renciler, Üniversitenin İngilizce hazırlık programına devam etmekle yükümlüdürler.
(3) İngilizce hazırlık programında muafiyet koşulları ve diğer esaslar Kadir Has Üni-

versitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programı Yönergesine tabidir.
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(4) İngilizce hazırlık programı sırasında İngilizce yeterliliklerini belgeleyen öğrenciler,
lisans eğitimlerine ancak takip eden akademik yıl başında başlayabilirler. Bu öğrencilere bir
yarıyıl ücretsiz kayıt dondurma imkânı tanınır.

(5) İngilizce hazırlık programında azami öğrenim süresi iki yıldır.
Öğretim planları 
MADDE 16 – (1) Birimlerde zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan öğretim planları il-

gili birim kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir. 
(2) Öğrenciler, tabi oldukları öğretim planındaki zorunlu dersleri almakla yükümlüdür.

Seçmeli dersler, öğrencinin ilgi alanları doğrultusunda alabileceği derslerdir. Ön koşul dersleri,
ilgili fakülte kurulunun önerisi, Senato onayı ile belirlenir.

(3) Öğretim planlarında zorunlu staj öngörülebilir. Stajlar Senato tarafından belirlenen
usul ve esaslar çerçevesinde, Kadir Has Üniversitesi Staj Yönergesine göre yapılır.

Çekirdek program
MADDE 17 – (1) Üniversitenin farklı bölümlerine, farklı donanımlarla gelen öğrenci-

leri, kendi çalışma alanlarının yanı sıra toplumun her alanındaki hızlı değişim süreçlerine ha-
zırlamak ve eleştirel düşünce ve yaratıcı sorgulama gibi yetilerin yanı sıra araştırma, dil, sunum,
tasarım ve tartışma becerilerini kazandırmak amacıyla yeni eğitim modeli çerçevesinde yürü-
tülen yıllık programdır.

(2) Program çerçevesinde hazırlanan öğretim planı Ortak Dersler Bölümü tarafından
yürütülür.

(3) Çekirdek program derslerine bahar yarıyılında başlanamaz. Öğrenciler ilk yarıyıl-
daki tüm derslere kayıt olmak zorundadır.

(4) Ortak Dersler Bölümü tarafından sunulan derslere intibak yapılmaz. 
Danışmanlık 
MADDE 18 – (1) İlgili birim tarafından, her öğrenci için tam zamanlı bir öğretim üyesi

veya öğretim görevlisi danışman olarak atanır. Danışman, öğrenimi boyunca öğrenciyi izler
ve eğitimine ilişkin tavsiyelerde bulunur.

(2) Çift anadal ve yandal programlarına öğrenci kabul eden bölümlerde öğrencilerin
alacağı dersleri saptamada ve derslerin alınacağı yarıyılları planlamada öğrencilere yardımcı
olmak ve programın amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere ilgili bölüm tara-
fından Çift Anadal ve Yandal Program Danışmanı atanır.

Kayıt yenileme ve ders kaydı
MADDE 19 – (1) Öğrencilerin, her yarıyıl, akademik takvimde belirtilen süre içinde

kayıt yenilemeleri zorunludur. Öğrencinin kaydı, ancak ders alma işlemi tamamlandıktan sonra
yenilenmiş sayılır.

(2) Öğrenci kayıt yenileme ve derse kayıt işlemlerinin tümünden sorumludur. Öğrenim
ücretini ödeyen öğrenci, o yarıyıl için belirlenen derslerden oluşturduğu ders programını da-
nışmanına onaylatarak ders kayıt işlemlerini yapar.

(3) Akademik takvimde belirtilen sürelerde kaydını yenilemeyenler, o yarıyılda derslere
ve sınavlara giremezler.

(4) Öğretim planında yer alan bütün dersleri başardığı halde staj çalışmasını tamamla-
mayan öğrenci, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde kaydını yenilemek
zorundadır. Bu durumdaki öğrenci, staj çalışması için kayıt yenilediği yarıyılda, ücret ödemez.

(5) Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl 2547 sayılı Kanunda belirtilen azami öğrenim
süresinden sayılır.

(6) Dört yıl üst üste öğrenim ücretinin ödenmemesi suretiyle kayıt yenileme ve ders
kaydı yapmayan öğrencilerin ilişikleri Üniversite Yönetim Kurulu kararı ve Yükseköğretim
Kurulunun onayı ile kesilebilir.
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(7) Değişim programlarına katılan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri ilgili birim yö-
netim kurulunun kararı ile akademik takvimde belirlenen sürenin dışında da yapılabilir.

(8) Öğrenciler dersler başladıktan sonraki bir ay içinde ek yükümlülükleri yerine getir-
mek koşuluyla geç ders kaydı yapabilirler. Bir ay geçtikten sonra geç kayıt yapılmaz.

Ders ekleme-bırakma ve dersten çekilme
MADDE 20 – (1) Öğrenciler, eğitime başladıkları ilk yarıyıl hariç, her yarıyıl için aka-

demik takvimde belirtilen son başvuru tarihine kadar danışmanının onayını alarak, kredi yük-
lerini aşmamak koşuluyla, ders ekleme ve/veya ders bırakma işlemi yapabilirler.

(2) Öğrenciler, eğitime başladıkları ilk yarıyıl hariç, her yarıyıl için akademik takvimde
belirtilen son başvuru tarihine kadar danışmanının onayını alarak öğretim planındaki derslerden
birinden çekilebilirler. Öğrenciler öğrenim süresi içerisinde en fazla beş dersten çekilebilir.
Öğrenciler ancak ilk defa aldıkları derslerden çekilebilirler. Öğrencinin çekildiği ders alınmamış
sayılır.

Ders kredisi ve yükü
MADDE 21 – (1) Derslerin kredi değerleri, KHAS ve AKTS kredisi olarak düzenlenir. 
(2) Ders yükü, bir öğrencinin herhangi bir yarıyılda aldığı derslerin toplam KHAS ve

AKTS kredisi değeridir. 
(3) Öğrencilerin her bir yarıyılda alabilecekleri ders yükü, anadal ve çift anadal program

müfredatında belirtilen toplam ders yüküdür. 
(4) Öğrenciler lisans öğrenimine başladıkları ilk iki yarıyılda müfredatlarında belirtilen

kredi yükünden fazla kredi alamaz. 
(5) Genel not ortalaması 2.00 ve üstü olan öğrenciler, her bir yarıyılda alabilecekleri

ders yüküne ek olarak 6 KHAS veya 12 AKTS kredisi ek kredi alabilirler.
(6) Ders kaydı yaptığı yarıyılın sonunda en fazla 6 KHAS veya 12 AKTS kredisi daha

alarak mezun olabilecek durumda olan öğrencilerin ders kredi yükleri ilgili birim yönetim ku-
rulu tarafından, öğrencinin 29 uncu maddede belirtilen statüsüne bakılmaksızın, o yarıyıl so-
nunda sınavına girilebilecek tek dersin kredisi dahil olmak üzere, en fazla 6 KHAS veya 12
AKTS kredisi arttırılabilir.

(7) Öğrencilerin bulunduğu yarıyıldaki öğretim planında staj dersinin olması durumun-
da, güz ve bahar yarıyıllarındaki ders seçimlerinde staj dersinin kredisi kadar ek ders alınabilir.

Öğrencinin bulunduğu yarıyıl ve sınıf
MADDE 22 – (1) Öğrencinin bulunduğu yarıyıl ve sınıfın belirlenmesinde öğrencinin

başardığı kredi yükü esası uygulanır.
(2) Öğrencinin bir üst yarıyıl öğrencisi sayılabilmesi için her defasında birinci yarıyıldan

başlayarak öğrencinin bulunduğu yarıyıl dahil olmak üzere, öğretim planında bulunan yarıyıl-
ların kredi yüklerinin kümülatif toplamının en az 6 KHAS veya 12 AKTS kredi eksiğini ba-
şarmış olması zorunludur.

(3) İkinci fıkra hükmü uyarınca bulundukları yarıyıl belirlenmiş olan birinci ve ikinci
yarıyıl öğrencileri birinci sınıf, üçüncü ve dördüncü yarıyıl öğrencileri ikinci sınıf, beşinci ve
altıncı yarıyıl öğrencileri üçüncü sınıf, yedinci ve sekizinci yarıyıl öğrencileri dördüncü sınıf
öğrencisi sayılırlar.

Derslere devam ve başarı notu
MADDE 23 – (1) Öğrenciler, ilgili birimin belirlediği ilkeler doğrultusunda derslere,

laboratuvar ve uygulamalara devam etmek, yarıyıl içinde her türlü sınava ve öğretim eleman-
larının uygun gördüğü diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdür.

(2) Tekrar alınan dersler dâhil olmak üzere derse devam koşulları ve başarının ölçül-
mesine ilişkin koşullar ilgili öğretim üyesi tarafından ders izlencesinde belirtilir, her yarıyıl
başında öğrencilere duyurulur ve belirtildiği şekilde uygulanır. 
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(3) Spor karşılaşmaları, kültür ve sanat faaliyetleri ve yarışmalar gibi etkinliklerde gö-
revlendirilen öğrencilerin bu etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda
olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate
alınmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar, Kayıt Dondurma, İlişik Kesme, Ayrılma ve Diplomalar

Sınavlar
MADDE 24 – (1) Öğrenciler, her ders için düzenlenebilecek ara sınav/sınavlar ile ya-

rıyıl sonu sınavına girmek zorundadır. 
(2) Sınavlar yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavı yerine,

öğretim üyesinin isteği ve dersin niteliğine göre öğrenciye proje yaptırılabilir.
(3) Her ders için öğrencilerin sorumlu oldukları sınavlara ilişkin bilgiler, öğretim üyesi

tarafından belirlenir ve öğrencilere ders izlencesi ile bildirilir.
(4) Ara sınav veya yarıyıl sonu sınavlarına girmeyen öğrencilere, öğrencinin mazereti

dersin öğretim üyesi tarafından geçerli kabul edilmesi halinde mazeret sınav hakkı verilebilir.
(5) Yarıyıl sonu sınavları akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.
(6) Yazılı sınav kâğıtları ve ilgili diğer belgeler ilgili birim yönetim kurulu tarafından

belirlenen kurallara göre iki yıl süre ile saklanır ve bu süre sonunda bir tutanak düzenlenmek
suretiyle imha edilir.

Tek ders ve not yükseltme sınavı
MADDE 25 – (1) Genel not ortalaması en az 2.00 olup, bu Yönetmelik hükümleri uya-

rınca; bitirme ödevi, bitirme tezi ve bitirme projesi hariç olmak kaydıyla, mezuniyet koşullarını
yalnızca bir dersten başarısız olduğu için yerine getiremeyen azami öğrenim süresi içindeki
öğrencilere tek ders sınav hakkı verilir. 

(2) Tek ders sınav hakkı verilebilmesi için öğrencinin tek ders sınavı sonucunda alacağı
notun katkısıyla, genel not ortalamasını en az 2.00 düzeyine çıkarabilecek durumda olması ge-
rekir. 

(3) Tüm derslerden başarılı olan fakat mezuniyet koşullarını genel not ortalaması
2.00’ın altında olması nedeniyle yerine getiremeyen azami öğrenim süresi içindeki öğrencilere,
genel not ortalamalarını en az 2.00 düzeyine çıkarabilecek durumda olmaları koşuluyla, daha
önce koşullu başarılı not ile başardıkları dersler arasından seçecekleri bir dersten bir sınav
hakkı verilir. 

(4) Tek ders sınavında başarısız olan veya not yükseltme sınavı sonunda mezuniyet du-
rumuna gelemeyen öğrenciler, belirlenen ücreti ödemek koşuluyla, daha sonraki yarıyıllarda
veya yaz öğretimi sonunda tekrar sınava girebilirler. 

(5) Öğrencilerin tek ders veya not yükseltme sınavına girdikleri dersteki başarı durum-
ları tek ders veya not yükseltme sınavı notu ile belirlenir. 

(6) Aynı yarıyılda hem tek ders hem de not yükseltme sınavına girilemez.
Notlar ve işaretler
MADDE 26 – (1) İlgili öğretim elemanı, öğrencinin ara sınavlarda, yarıyıl içi çalışma-

larda ve yarıyıl sonu sınavında gösterdiği başarısını değerlendirerek ve sınıfın genel başarı dü-
zeyini göz önünde bulundurarak, ikinci fıkrada yer alan tablodaki harf notlarından birini öğ-
rencinin aldığı ders için takdir eder ve akademik takvimde belirtilen son güne kadar sisteme
girer.
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(2) Harf notlarının ifade ettikleri başarı katsayıları aşağıda belirtildiği gibidir:
HARF NOTU KATSAYI
AA 4,0
BA 3,5
BB 3,0
CB 2,5
CC 2,0
DC 1,5
DD 1,0
FF 0
G -
K -
(3) İlgili dersin sorumlusu, her öğrencinin başarı notunu akademik takvimde belirtilen

süre içinde öğrenci bilgi sistemi aracılığıyla ilan eder.
(4) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC, G harf notlarından birini alan öğrenci o dersi ba-

şarmış sayılır.
(5) Bir dersten DC, DD harf notlarından birini alan öğrenci, o dersi koşullu olarak ba-

şarmış sayılır. Genel not ortalamasının (GNO) en az 2,00 olması durumunda, mezuniyet için,
koşullu başarılmış derslerin tekrar edilmesi şart değildir.

(6) Bir dersten FF veya K harf notlarından birini alan öğrenci, o dersten başarısız olmuş
sayılır.

(7) Diğer harf ve işaretler aşağıdaki gibidir:
a) E (eksik) notu, yarıyıl sonu sınavı yapılmayan bitirme tezi, bitirme projesi, bitirme

ödevi, saha çalışması, laboratuvar, tez, proje çalışması, sunum ve benzeri dersler için gerekli
çalışmaları bitiremeyen öğrencilere verilir. Bir öğrenci E notu aldığı derste, akademik takvimde
belirtilmiş olan notların ilan tarihinden itibaren on beş gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir
not almak zorundadır. Aksi halde E notu kendiliğinden FF/K notuna dönüşür. Bölüm başkan-
lığının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla, yukarıda açıklanan süreler uzatılabilir.

b) G (geçti) notu, başarılı/başarısız şeklinde değerlendirilen derslerden başarılı olan öğ-
rencilere verilir.

c) S (sürüyor) notu, bir yarıyıldan fazla süren başarılı/başarısız şeklinde değerlendirilen
derslerde, nihai harf notunun verileceği yarıyıllardan önceki yarıyılların sonunda derse başarıyla
devam etmekte olan öğrencilere ve staj derslerinde verilir.

ç) Ç notu, öğrencinin çekildiği ders için verilir.
d) T işareti, bir dersin tekrar alındığını göstermek için kullanılır. 
e) H işareti, bir dersin ortalama hesabından hariç tutulduğunu göstermek için kullanı-

lır.
f) TR işareti, Üniversite içi yatay geçiş yapan, bir değişim programına katılan veya baş-

ka bir yükseköğretim kurumunda yaz öğretiminde ders alan öğrencilerin, eşdeğerliliği bölüm
başkanlığı önerisi üzerine birim yönetim kurulunca kabul edilmiş olan transfer dersleri için
kullanılır.

g) M işareti, öğrencinin muaf tutulduğu dersleri gösterir.
ğ) K (kaldı) notu, başarılı/başarısız şeklinde değerlendirilen derslerde, nihai harf notu-

nun verileceği yarıyılların sonunda başarısız olunan ders için verilir.
h) DN işareti, başka bir yükseköğretim kurumunda alınıp öğrencinin öğretim planındaki

derslerinden birinin yerine eşdeğer kabul edilen bir dersin notunun Üniversite not sistemine
dönüştürüldüğünü gösterir.

ı) TD işareti, öğrencinin ilgili dersten tek ders sınavına girdiğini gösterir.
i) MD işareti, öğretim planı dışında alınan ders(ler)i gösterir.
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j) NY işareti, öğrencinin ilgili dersten not yükseltme sınavına girdiğini gösterir.
k) NGR işareti, öğrencinin ders notunun akademik takvimde belirtilen süreler içinde

girilmemiş olduğunu belirtir. Harf notlarının girilmesi için akademik takvimde belirtilen son
tarihten itibaren on beş gün içinde notu bildirilmeyen derslerin notları kendiliğinden FF/K no-
tuna dönüşür.

l) M, G, K, S ve Ç notları ortalama hesaplarına katılmaz.
m) E1 ve E2 işareti, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında yer alan

iki ek sınav hakkının; ES işareti ise azami süre sonunda verilen ek sınav hakkının kullanıldığını
gösterir. 

Maddi hata itirazı 
MADDE 27 – (1) Öğrenciler, sınav notlarının veya nihai başarı notunun ilan edilme-

sinden itibaren üç iş günü içerisinde, ilgili birimlere yazılı olarak maddi hata itirazında bulu-
nabilirler.

(2) Maddi hata, sınav kâğıdının yeniden değerlendirilmesi niteliğinde olmayan hataları
ifade eder. Sonucu ilan edilmiş sınav belgelerinde maddi hata dışında inceleme ve yeniden de-
ğerlendirme yapılamaz.

(3) İlan edilmiş olan bir ders notundaki maddi hatanın düzeltilmesi, ilgili öğretim üye-
sinin başvurusu üzerine birim yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Nihai başarı notunun
değiştiği durumlarda ilgili birim kararı, ekinde sınav evrakı ile birlikte, öğrenci bilgi sistemine
işlenmek üzere Öğrenci İşleri Direktörlüğüne bildirilir.

Not ortalamaları 
MADDE 28 – (1) Not ortalamaları, yarıyıl not ortalaması (YNO) ve genel not ortala-

masıdır (GNO). 
a) YNO, öğrencinin bir yarıyılda aldığı her bir dersin harf notu katsayısının derse ait

krediyle çarpılmasıyla elde edilen sonuçların toplanması ve bu toplamın kredi toplamına bö-
lünmesi yoluyla hesaplanır. 

b) GNO, ilk yarıyıldan itibaren öğrencinin aldığı her bir dersin harf notu katsayısının
derse ait krediyle çarpılmasıyla elde edilen sonuçların toplanması ve bu toplamın kredi topla-
mına bölünmesi şeklinde hesaplanır. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde
yuvarlatılır.

(2) Başarısız olunan bir dersi tekrarlamak ya da bir dersten alınan notu yükseltmek için
ders tekrarı yapıldığında, öğrencinin en son aldığı not geçerli olur. Öğrencinin eski harf notu
ya da notları yarıyıl ve genel not ortalaması hesabında dikkate alınmaz.

(3) Öğrenci, öğretim planında karşılığı bulunmayan bir dersi danışmanının onayı ile
kredisi ve notu ortalama hesabına katılmamak şartıyla alabilir. Mezuniyet için öğrencilerin bu
şekilde aldıkları dersleri başarmış olmaları zorunludur.

Başarılı, sınamalı ve başarısız öğrenci statüsü
MADDE 29 – (1) Herhangi bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 2.00 ve üzeri olan

öğrenciler başarılı öğrenci sayılırlar. Ancak bu öğrenciler başarısız oldukları dersleri tekrar et-
mek zorundadırlar.

(2) Herhangi bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 2.00’ın altında olan öğrenciler
sınamalı öğrenci sayılırlar. Sınamalı öğrenciler, bulundukları yarıyıl için öğretim planlarında
öngörülen kredi yükünden fazla kredi alamazlar.

(3) İki yarıyıl üst üste genel not ortalaması 1.80’in altına düşen öğrenciler, izleyen ya-
rıyılda başarısız öğrenci sayılırlar. Başarısız öğrenciler, önceki yarıyıllarda başarısız oldukları
dersleri, ders kaydı yaptıkları yarıyılda açıldıkları takdirde almak zorundadır. Bulundukları ya-
rıyıl için ders planlarında öngörülen kredi yükünü aşmamak koşuluyla öğrenciler isterlerse not
yükseltmek için yeni ders(ler) alabilirler.
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(4) Sınamalı ve başarısız statüdeki öğrenciler, Üniversitede faaliyette bulunulan öğrenci
konseyinde temsilci veya yönetim kurulu üyesi olamazlar.

Öğrenim süresi ve ek sınav hakları
MADDE 30 – (1) Öğrenciler, İngilizce hazırlık programındaki süre hariç olmak üzere

her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi dört yıl olan lisans
programlarını azami yedi yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Yaz öğretiminde geçirilen sü-
reler öğrenim süresinden sayılmaz.

(2) Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim sü-
resinden sayılır.

(3) Daha önce bir yükseköğretim kurumunda öğrenci iken herhangi bir nedenle ilişiği
kesilmiş veya mezun olup ÖSYM tarafından yapılan sınav ile Üniversitenin bir lisans progra-
mına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin daha önce devam ettikleri yükseköğretim
programında başarılı oldukları derslerden muafiyet talep etmeleri halinde, eşdeğer sayılan ders-
lerin KHAS kredilerinin toplamının on yediye veya AKTS kredi toplamının otuza bölünmesi
ile bulunan sanal yarıyıl sayısı, öğrencinin azami öğrenim süresinden düşülür. Derslerin KHAS
kredilerinin toplamının on yediye veya AKTS kredi toplamının otuza bölünmesi sırasında vir-
gülden sonraki kısım 5’ten küçükse alttaki tam sayıya, 5 ve üzerinde ise bir üst tam sayıya ta-
mamlanır. 

(4) Birinci fıkrada düzenlenen azami süre sonunda;
a) Mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları bütün dersler için

iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu
beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört
yarıyıl, bir dersten başarısız olanlara ise sınırsız olarak başarısız oldukları dersin sınavlarına
girme hakkı tanınır.

b) İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları
halde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen genel not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle
ilişikleri kesilme durumuna gelen son yarıyıl öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere
diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve
daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere ders izlencesinde belirtilen devam şartı aran-
maz.

c) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç
girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır. Mezuniyet için sadece stajı kal-
mış öğrenciler de üç eğitim-öğretim yılında stajlarını tamamlayarak “G” notu almak zorundadır.
Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına Mütevelli
Heyet tarafından belirlenen ücreti ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı
dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Kayıt dondurma
MADDE 31 – (1) Hazırlık programındaki öğrencilerin kayıtları Yüksekokul Yönetim

Kurulu, lisans programındaki öğrencilerin kayıtları da Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla aka-
demik takvimde belirtilen süre içinde dondurulabilir. Mücbir sebeplerle bu süreyi aşan durum-
larda Üniversite Yönetim Kurulu kararı gerekir. 

(2) Öğrencilerin bir defada en çok iki yarıyıl, öğrenim süresince en çok dört yarıyıl
kayıt dondurmalarına izin verilebilir.

(3) Kayıt dondurma talebi kabul edilen öğrencinin bu talebinin işleme konulabilmesi
için öğrenim ücretinin dörtte birinin ödenmesi zorunludur. Burslu/indirimli öğrencilerin kayıt
dondurma durumunda ödeyecekleri öğrenim ücreti tutarı ise öğrenim ücretinin burs ve indirim
tutarını aşan kısmının dörtte biri olarak hesaplanır. Kayıt dondurma kararının alındığı tarihten
itibaren iki hafta içinde ücretin ödenmemesi durumunda kayıt dondurma kararı geriye yönelik
olarak ortadan kalkar.
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(4) Kayıt dondurma halinde öğrencinin 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c)
fıkrasında öngörülen azami öğrenim süresi işlemez.

İlişik kesme ve ayrılma
MADDE 32 – (1) İsteğe bağlı ilişik kesme işlemi, öğrenci tarafından ıslak imzalı form

ile talep edilmesi halinde, Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından yapılır. 
(2) Öğrencinin herhangi bir nedenle başka bir yükseköğretim kurumuna geçiş yapması

durumunda, ilişik kesme işlemi ilgili üniversitenin öğrencinin belgelerini istediği yazıya da-
yanarak dekan/müdür onayı ile Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından yapılır. 

(3) Öğrencilerin, aşağıdaki hallerde Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile Üniversite
ile ilişiği kesilir:

a) Öğrencinin 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek-
öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumun-
dan çıkarma cezası almış olması.

b) Öğrencinin İngilizce hazırlık programını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamaması.
c) Yükseköğretim Kurulu onayı alınması koşuluyla, öğrencinin normal öğrenim süresi

içinde dört yıl üst üste öğrenim ücretini ödememek suretiyle kayıt yenilememesi ve ders kaydı
yapmaması.

ç) Öğrencinin azami öğrenim süresi sonunda son sınıf öğrencisi statüsünü elde edeme-
miş olması.

d) Öğrencinin, 30 uncu maddenin dördüncü fıkrasındaki sınavlar sonucunda başarısız
olması veya sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılması.

(4) İlişiği kesilen öğrencilere, Öğrenci İşleri Direktörlüğüne başvurmaları halinde du-
rumlarını gösteren bir belge verilir. Lise diploması, üniversiteye kayıt sırasında aslının verilmiş
olması halinde, arkasına işlem yapılarak iade edilir. Diplomanın fotokopisi üzerine aslı gibidir
kaşesi basılarak öğrencinin dosyasında saklanır.

(5) Öğrencinin Üniversite ile ilişiğinin kesilmesi durumunda, ücrete ilişkin olarak Mü-
tevelli Heyeti tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

Geçici mezuniyet belgesi
MADDE 33 – (1) Diploması henüz düzenlenmemiş mezunlara, talep edilmesi duru-

munda, geçici mezuniyet belgesi verilir. 
Lisans diploması
MADDE 34 – (1) Dört yıl süreli eğitim-öğretim yapılan fakülte programlarının öğretim

planında yer alan derslerin tümünden ve ders planında karşılığı bulunmaksızın aldığı dersler
varsa bu derslerin hepsinden başarılı olmuş, mezuniyet için gerekli KHAS krediyi veya 240
AKTS krediyi tamamlamış, genel not ortalamasını en az 2.00 düzeyine çıkarmış ve ilgili birim
tarafından belirlenen staj ve diğer tüm çalışmaları tamamlamış öğrenci, koşullu başarılı dersleri
var olsa dahi öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine ilgili birimin lisans programının diploması
verilir.

(2) Diploma yalnızca mezun öğrencinin kendisine veya noter aracılığıyla vekâlet verdiği
kişiye imza karşılığı teslim edilir.

Lisans programlarında ön lisans diploması alınması
MADDE 35 – (1) Dört yıl süreli eğitim-öğretim yapılan fakülte programlarının ilk dört

yarıyılındaki bütün derslerinden başarılı ve not ortalaması 2.00 ve üzeri olan, ancak öğrenim
gördükleri programları tamamlayamayan veya tamamlamayan öğrencilere, talepleri üzerine
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,
Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönet-
melik hükümlerine göre ön lisans diploması verilir.
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Diploma eki
MADDE 36 – (1) Diploma almaya hak kazanan öğrenciye, Öğrenci İşleri Direktörlüğü

tarafından diploma eki verilir. Bu belgede, öğrencinin ders planında bulunan dersler ve AKTS
kredileri ile standart diploma eki bilgileri yer alır.

Onur ve yüksek onur öğrencisi
MADDE 37 – (1) Tüm derslere ilişkin genel not ortalaması, 3.00-3.49 arasında olan

öğrenciler onur listesine; 3.50-4.00 arasında olan öğrenciler ise yüksek onur listesine geçerek
mezun olurlar. Onur ve yüksek onur listesine giren mezunlara onur/yüksek onur belgesi veri-
lir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin 
MADDE 38 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, yürürlükte olan Yükseköğretim

Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Burslar 
MADDE 39 – (1) Öğrencileri, eğitimleri çerçevesinde Üniversiteye girişte veya eğitim

süresince göstermiş oldukları başarıları dolayısıyla teşvik etmek, ödüllendirmek ve desteklemek
amacıyla verilecek burslara ilişkin esaslar Kadir Has Üniversitesi Lisans Burs Yönergesi çer-
çevesinde yürütülür.

Tebligat
MADDE 40 – (1) Öğrencilere yapılması gereken her türlü bildirim, öğrencinin kayıt

sırasında verdiği ve/veya öğrenci için oluşturulan KHAS uzantılı elektronik posta adreslerine
ya da öğrencilerin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdikleri adrese iadeli ve taahhütlü olarak
yapılır. Üniversiteye kayıt sırasında bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu Öğrenci
İşleri Direktörlüğüne makul bir sürede yazılı olarak bildirmeyen veya yanlış ya da eksik bildiren
öğrencilere yapılacak tebligat, kayıt dosyalarında ve sistemde bulunan en son adreslerine gön-
derilir ve tebligat 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 35 inci maddesine göre
tebliğ edilmiş sayılır. Disiplin soruşturmaları sırasında gerçekleştirilecek bildirim ve tebligatlar
bakımından Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uy-
gulanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, ilgili birim yönetim kurulu ve ilgili birim kurulu
kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 42 – (1) 15/9/2015 tarihli ve 29476 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kadir

Has Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

Ön lisans programı
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Üniversitenin mevcut ön lisans programlarına devam eden

öğrenciler için, 42 nci madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümleri, öğrencinin le-
hine olan durumlarda ise bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kadir Has Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Ufuk Üniversitesinden:
UFUK ÜNİVERSİTESİ İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

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

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

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: Ufuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti veya Mütevelli Heyetin uygun

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

turmasını,
h) Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,
ı) Mütevelli heyeti: Ufuk Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
i) Seyahat alımları: Ufuk Üniversitesinin, münhasıran eğitim öğretim faaliyetleriyle

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

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

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

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

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

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

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

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

İhaleye katılımda 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 resmi 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.

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

(3) Komisyonlar üye tam sayısıyla toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Oy-
ların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir. Kararlarda çekimser
kalınamaz. Karşı oy kullanan üye, karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zo-
rundadır. Komisyon başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur.
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İhale işlem dosyası
MADDE 8 – (1) İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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:
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a) Üniversitenin kurucu vakfının yönetim organı üyeleri, Üniversitenin üst düzey yö-
neticileri, Mütevelli Heyet başkan ve üyeleri ile bu kişilerin eşleri, üçüncü dereceye kadar kan
ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları, evlat edinenleri ve bu Yönetmelik kap-
samındaki iş ve işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olan-
lar, ihale komisyonunda görev alanlar.

b) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile bu Yönetmelik ve diğer ka-
nunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak vakıf yükseköğretim kurumlarınca
veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli
ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan
yahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan do-
layı hükümlü bulunanlar.

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

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

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

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

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

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

nik şartnameler hazırlanır. İhale konusu işin teknik kriterlerine, ihale dokümanının bir parçası
olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği
sağlamaya yönelik, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat
eşitliği sağlayacak nitelikte olmalıdır.

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

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

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

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

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

(2) Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ihalelerde, açık ihale usulünün uy-
gulanması esastır.
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(3) 18 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde düzenlenen pazarlık usulü ve 19 uncu
maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde düzenlenen doğrudan temin yoluyla yapılacak mal
ve hizmet alımları ile yapım işleri toplamı, Üniversitenin ilgili yıl bütçe harcaması toplamının
%10’undan fazla olamaz. Söz konusu limit Mütevelli Heyetin, Üniversite lehine sonuç ürete-
ceğini gösterir gerekçeli kararı ile %15’e kadar arttırılabilir.

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

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

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

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

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

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

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

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

c) Üniversitenin, tahmini bedeli bir önceki hesap dönemi toplam giderlerinin her yıl
TÜFE oranına göre güncellenecek altıyüzonaltıbinyediyüzkırksekiz TL’ye karşılık gelen tu-
tardaki bedeli aşmayacak olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri.

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

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

(3) Birinci fıkranın (a) ve (c) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, ihale dokümanında
belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilen istekliler, öncelikle ihale konusu
işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk teklif-
lerini sunar. Üniversitenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üze-
rinde ihale komisyonu her bir istekli ile görüşerek ilk fiyat tekliflerini alır. Bu görüşmeler so-
nucunda ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere isteklilerden ihale kararına esas olacak son yazılı
fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.
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(4) Birinci fıkranın (ç) bendi uyarınca yapılacak işlerde yetkili mercilerce veya mah-
kemelerce takdir veya tespit edilmiş rayiç bedel mevcutsa bu bedel tahmini bedel olarak kabul
edilir. Aksi halde, 6 ncı ve 7 nci maddelere göre tespit olunacak tahmini bedel üzerinden pa-
zarlık görüşmeleri yürütülür. Yapılan görüşmelerde tahmini bedel gizli tutulur.

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

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

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

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

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

ç) Üniversitenin tahmini bedeli bir önceki hesap dönemi toplam giderinin TÜFE oranına
göre güncellenecek üçyüzsekizbinüçyüzyetmişdört TL’ye karşılık gelen tutardaki bedeli aş-
mayacak 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
karar tutanağına bağlanmak suretiyle ihtiyaçlar temin edilir.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sayfa : 34                               RESMÎ GAZETE                             15 Ağustos 2021 – Sayı : 31569



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerine ilişkin ihalelerde kapalı teklif usulü,
açık teklif usulü ve pazarlık usullerinden biri uygulanır.
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(2) İhalelerde, tekliflerin gizli olarak verilmesini sağlayan kapalı teklif usulü ile açık
teklif usulünün uygulanması esastır. Bu iki usulden hangisinin uygulanacağına ihale yetkilisi
karar verir.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) İlanda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini ve ge-
çici teminat verip vermediklerini inceleyerek kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katıla-
mayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler, istekliler önünde
bir tutanakla tespit edilir. Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır.
Diğer istekliler, önce şartnameyi imzaya ve daha sonra sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır.
Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından
imzalanır.
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(3) İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra komisyon başkanı, posta ile yapılmış
teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılmasını
sağlar. Bundan sonra istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen
isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılır ve imzaları alınır. İl-
gilinin imzadan çekinmesi halinde durum ayrıca belirtilir. İhaleden çekilenler yeniden teklifte
bulunamazlar. Teklifler yapıldığı sırada, yapılan indirim veya artırımların işi uzatacağı anlaşı-
lırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenir. Daha
önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15 Ağustos 2021 – Sayı : 31569                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 37



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

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

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

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

saktır:
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, 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. Yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında
uygulanacak yaptırımlara ilişkin olarak Mütevelli Heyet kararı alınır. Alınan bu kararlar Üni-
versite tarafından ilan edilir.

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

leler bir sözleşmeye bağlanır. Üniversite tarafından hazırlanan sözleşme imza yetkisine sahip
yönetici ile yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşme
ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale/ön yeterlik dokümanında aksi belir-
tilmedikçe sözleşmenin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir. İhale/ön yeterlik do-
kümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Yürürlük
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ufuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti yü-

rütür.
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Ufuk Üniversitesinden:
UFUK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK 

PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ufuk Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü

İngilizce hazırlık programında ön lisans ve lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin, İn-

gilizce hazırlık programı eğitimi ve öğretimine ilişkin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ufuk Üniversitesi Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı

tarafından düzenlenen ve yürütülen öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan prog-

ramlarda ve zorunlu veya öğretim dili tamamen Türkçe olan programlarda isteğe bağlı İngilizce

hazırlık eğitim-öğretim ve sınavlarını kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü, 44 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Hazırlık programı: İngilizce hazırlık eğitimi ve öğretimini,

b) İngilizce yeterlik ve seviye tespit sınavı: Öğrencinin program için istenen yabancı

dil düzeyi ile yeterliğine sahip olup olmadığını veya yabancı dil yeterliğini kazanıp kazanma-

dığını ölçen sınavı,

c) İsteğe bağlı İngilizce hazırlık programı: Öğrencilerin kayıtlı olduğu, öğrenim dili ta-

mamen Türkçe olan programın ilk yarıyılından önce talepleri halinde alacağı İngilizce eğiti-

mini,

ç) Lisans: En az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan yükseköğretimi,

d) Ön lisans: Hazırlık eğitimi hariç en az dört yarıyıllık bir programı kapsayan yüksek-

öğretimi,

e) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

f) Üniversite: Ufuk Üniversitesini,

g) Zorunlu İngilizce hazırlık programı: Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil

olan programlarda öğrencinin devam etmek zorunda olduğu İngilizce eğitimi, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim, Dersler, Muafiyet, Sınavlar ve Değerlendirme

Hazırlık programının amacı

MADDE 5 – (1) Hazırlık programının amacı; öğrencilerin İngilizce okuma, dinleme,

yazma ve konuşma becerilerini geliştirmek ve bölüm derslerini etkin bir şekilde izleyebilecek

becerileri kazandırmaktır.
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Hazırlık programının dili 

MADDE 6 – (1) Hazırlık programının eğitim-öğretim dili İngilizcedir.

Öğrenci

MADDE 7 – (1) Hazırlık programında öğrenim görecek öğrenciler; Üniversitenin ön

lisans-lisans, zorunlu İngilizce hazırlık eğitimi uygulanan programlarına kayıt yaptıran ve İn-

gilizce yeterlik ve seviye tespit sınavında başarısız olan veya ÖSYM tarafından yapılan ulusal

veya eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası sınavlardan belgesi olmayan öğrenciler ile İngilizce

yeterlik ve seviye tespit sınavına katılmamış öğrencilerdir. 

Öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) Zorunlu İngilizce hazırlık programı bulunan bir bölüme kaydolan ve

yapılan İngilizce yeterlik ve seviye tespit sınavına katılmamış, katıldığı halde bu sınavda ba-

şarısız olmuş veya muafiyet koşullarını sağlayamamış öğrenciler hazırlık programına başlar-

lar.

(2) İsteğe bağlı hazırlık programı bulunan bölümlere kaydolacak öğrenciler, Üniversi-

teye kayıt yaptırırken İngilizce hazırlık programına devam etmek istediklerini yazılı olarak bil-

dirirler.

(3) Zorunlu İngilizce hazırlık programı öğrencileri ve isteğe bağlı İngilizce hazırlık

programı öğrencileri İngilizce hazırlık eğitimi görecekleri seviyelerin belirlenmesi için akade-

mik yıl başında yapılan İngilizce yeterlik ve seviye tespit sınavına katılırlar.

(4) İsteğe bağlı İngilizce hazırlık programına kaydolan öğrenciler güz yarıyılında Üni-

versite akademik takviminde öngörülen kayıt yenileme ve ders kaydı süresi içinde İngilizce

hazırlık programı eğitiminden vazgeçtiklerini dilekçe ile talep ettikleri takdirde, bölümlerinde

ders kaydı yaptırabilirler. Kazandıkları fakülte ya da bölümlerin kayıt yenileme ve ders kaydı

için akademik takvimde belirlenen ders ekle-bırak süresini geçirdikleri takdirde bir yıl İngilizce

hazırlık programında eğitim-öğretim görmek zorundadırlar.

(5) Öğrenciler her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme ve

ders kaydı süresi içinde, gerekli öğrenim ücretlerini ödeyerek kayıtlarını yenilemek zorunda-

dırlar.

Öğrenim süresi 

MADDE 9 – (1) İngilizce hazırlık programında geçirilen süre diploma programının

öğrenim süresinden sayılmaz.

(2) Zorunlu İngilizce hazırlık programı süresi en az iki, en fazla dört yarıyıl olup, isteğe

bağlı hazırlık programı ise iki yarıyıldır.

(3) İngilizce hazırlık programı iki yarıyıldan ibarettir. Bir yarıyıl sınavlar hariç 14 hafta

(70 iş günü)’dan az olamaz. Öğrencinin alacağı ders saati yükü haftada en az 20 saatten, bir

yarıyılda 260 saatten az olamaz.

(4) İngilizce hazırlık programında geçirilen süre, öğrencinin ön lisans, lisans öğrenim

programında görmekle yükümlü olduğu derslere ilişkin kredi saatleri bakımından dikkate alın-

maz.
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(5) İngilizce yeterlik ve seviye tespit sınavından muaf olanlar ile İngilizce hazırlık prog-

ramına devam edip yıl sonunda yapılan İngilizce hazırlık bitirme sınavında başarılı olan öğ-

renciler, tamamen veya kısmen İngilizce dille öğretim yapılan ön lisans ve lisans öğretim prog-

ramına devam etmeye hak kazanır.

(6) Zorunlu İngilizce hazırlık programının birinci yılı sonunda başarısız olan öğrenciler

hazırlık eğitimine en çok iki yarıyıl daha devam ederek ya da İngilizce bilgisini kendi imkân-

larıyla geliştirerek, yıl sonunda yapılan İngilizce hazırlık bitirme sınavında başarılı olduğu tak-

dirde, girmeye hak kazandığı programa devam edebilir.

(7) İngilizce hazırlık programını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin

program ile ilişiği kesilir. İlişiği kesilen öğrenciler Üniversitede öğretim dili Türkçe olan eş-

değer bir bölüm/programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca; bu öğrenciler, kayıtlı olduğu Üniversi-

tede eşdeğer bölüm/program bulunmaması hâlinde talep etmeleri durumunda ÖSYM tarafından

bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin Üniversiteye giriş pua-

nının, yerleştirileceği bölüm/programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük ol-

maması şartıyla öğretim dili Türkçe olan bölüm/programlardan birine merkezi olarak yerleş-

tirilebilirler.

(8) İsteğe bağlı İngilizce hazırlık programının süresi bir yıldır. İngilizce hazırlık prog-

ramında başarılı olamayan öğrencilerin ilişikleri kesilmez ve yerleştikleri bölüm/programda

öğrenimlerine devam ederler.

Yeterlik ve seviye tespit sınavı

MADDE 10 – (1) Üniversitede İngilizce yeterlik ve seviye tespit sınavı her akademik

yılı başında yapılır. Bu sınavdan 100 üzerinden en az 60 puan ve üzerinde alanlar yerleştikleri

bölüm/programlarda öğrenime başlarlar. 

İngilizce muafiyet

MADDE 11 – (1) İngilizce hazırlık programından muaf olabilmek için öğrencilerin

aşağıda yer alan koşullardan birini sağlamış olması gerekir:

a) İngilizce yeterlik ve seviye tespit sınavından 100 üzerinden en az 60 puan ve üzerinde

almış olmak.

b) ÖSYM tarafından yapılan ulusal İngilizce yeterlik sınavlarından en az 60 puan veya

eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan mua-

dili bir puana sahip olmak. (Bu sınavlarda alınan puanın değerlendirmeye alınabilmesi için,

sınavı yapan ilgili kurumlar tarafından belirlenen sınav geçerlilik süresi esas alınır. Sınav ge-

çerlilik süresinin belli olmaması halinde Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen beş yıl

geçerlilik süresi esas alınır.)

c) Diğer üniversitelerde son beş yıla ait hazırlık programında eğitim-öğrenim görmüş

ve İngilizce yeterlik sınavlarından 60 ve üzeri başarılı olmak.

ç) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen İngilizcenin anadili olarak konu-

şulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp,

ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlamış olmak.
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d) Lisans, yüksek lisans veya doktora öğrenimini İngilizcenin anadili olarak konuşul-

duğu ülkede ya da Türkiye’deki bir üniversitede derslerin sadece İngilizce verildiği bir prog-

ramda tamamlamış olmak.

Sınav notlarında maddi hata 

MADDE 12 – (1) İlan edilen sınav notlarına, maddi hata bulunduğu iddiasıyla itiraz

edilebilir. 

(2) İtiraz başvurusunun ilan tarihini izleyen beş iş günü içerisinde Yabancı Diller Bölüm

Başkanlığına yazılı olarak yapılması gerekir. 

(3) Maddi hatada sınav kâğıdı içeriğine bakılmaz. Sadece cevaplara verilen notların

toplamına ve okunmayan cevap olup olmadığına bakılır. Maddi hatanın olduğu belirlenirse Ya-

bancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından maddi hata düzeltilir ve öğrenciye duyurulur. 

(4) Sınav kâğıt ve notlarının Yabancı Diller Bölüm Başkanlığına tesliminden sonra öğ-

retim elemanının not takdir yetkisi kalkar ve maddi hata dışında not değiştirilemez. 

Yatay veya dikey geçişle yerleşen öğrenciler

MADDE 13 – (1) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan prog-

ramlara yapılacak yatay veya dikey geçişlerde 2547 sayılı Kanun, 24/4/2010 tarihli ve 27561

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düze-

yindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi

Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Merkezi yerleştirme puanı ile geçişte öğrencinin yabancı dil şartını sağlaması, ha-

zırlık programında veya birinci sınıfta geçiş yapmak isteyen öğrencilerin yabancı dil şartını

sağlamaması durumunda ise yabancı dil hazırlık eğitimi almaları gerekir.

(3) Genel not ortalaması ile yatay geçişte zorunlu İngilizce hazırlık programı olmayan

yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye yatay geçiş yapacak öğrencilerin İngilizce yeter-

lik/muafiyet koşullarını sağlaması gerekir. Aksi takdirde yatay geçiş yapamaz.

(4) Dikey geçiş ile kısmen veya tamamen yabancı dille öğretim yapılan programlara

yerleşen öğrencilerin, Üniversitenin yapacağı İngilizce yeterlik/muafiyet koşullarını sağlamaları

gerekir. Aksi takdirde İngilizce hazırlık programına devam ederler.

Düzey belirleme

MADDE 14 – (1) Zorunlu veya isteğe bağlı olarak İngilizce hazırlık programına kay-

dolan öğrenciler İngilizce yeterlik ve seviye tespit sınavından aldıkları puana göre seviyelerine

uygun sınıflarda eğitim-öğretime başlarlar.

Devam zorunluluğu ve ilişik kesme

MADDE 15 – (1) İngilizce hazırlık programı öğrencileri her yarıyıl içinde almak zo-

runda oldukları toplam ders saatinin en az %80’ine devam etmek zorundadır.

(2) Mazeretleri ne olursa olsun kişisel veya mazeretlerine dayalı devamsızlıkları, her

yarıyıl için toplam ders saatinin % 20’sini geçen öğrenciler yılın sonunda yapılan İngilizce ha-

zırlık bitirme sınavına girme hakkını yitirirler. Bu öğrenciler izleyen akademik yılın başında

güz döneminde yapılan İngilizce yeterlik ve seviye tespit sınavında da başarısız oldukları tak-

dirde İngilizce hazırlık programını tekrar ederler.
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(3) İkinci öğretim yılında da her yarıyıl almak zorunda oldukları toplam ders saatinin

en az %80’ine devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler İngilizce hazırlık bitirme sınavına

alınmazlar, bu öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(4) Bir yıl isteğe bağlı İngilizce hazırlık programına devam edip devamsızlık nedeniyle

başarısız olan öğrenciler bölüm derslerine başlarlar.

Dersler, sınavlar ve değerlendirmeler

MADDE 16 – (1) İngilizce yeterlik ve seviye tespit sınavında başarılı olamayan öğ-

rencilerin İngilizce hazırlık programı, A ve B seviyelerine göre belirlenen haftalık ders saatle-

rine göre yürütülür.

(2) Akademik yıl başarı notu; kısa sınav notları, ödev notları ve dönem sonu sınavları

notları dikkate alınarak belirlenir. Bu notların ağırlıkları, eğitim-öğretim yılı başında, Yabancı

Diller Bölüm Başkanlığı tarafından ilan edilir.

(3) Devam şartını yerine getirmiş olan öğrenciler, eğitim-öğretim yılı sonunda yapılan

İngilizce hazırlık bitirme sınavına girerler. Bir öğrencinin İngilizce hazırlık programındaki ge-

nel başarı notu; akademik yıl başarı notunun %40’ı, İngilizce hazırlık bitirme sınavının

%60’ının toplanması ile hesaplanır.

(4) Bir yıl boyunca İngilizce hazırlık programında eğitim-öğretim gören ancak yıl so-

nunda yapılan İngilizce hazırlık bitirme sınavında başarısız olan veya yıl içerisinde devamsız-

lıktan kalan öğrenciler takip eden eğitim-öğretim yılının başındaki İngilizce yeterlik ve seviye

tespit sınavına girebilirler. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 17 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde; 18/8/2012 tarihli ve 28388

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 19 – (1) 26/7/2015 tarihli ve 29426 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ufuk

Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kal-

dırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik 2021-2022 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe gi-

rer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ufuk Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakülte-

sinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesinde yü-

rütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Başkoordinatör: Eğitim ve öğretimin düzenli bir şekilde yürütülmesini ve koordi-

nasyonunu sağlayan öğretim üyesini,
c) Dekanlık: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığını,
ç) Ders kurulu: Fakültenin ilk üç yılında, konu bütünlüğü esas alınarak, hücreden sis-

temlere doğru bütünsel bir yaklaşımla, birbirini tamamlayan özellikte verilen dersler grubunu,
d) Ders kurulu başkanı: Ders kurulu içinde dersi olan öğretim üyeleri arasından görev-

lendirilen öğretim üyesini,
e) Dönem: İki yarıyıldan oluşan eğitim-öğretim ders yılını,
f) Dönem koordinatörü: Eğitim-öğretim yılı içerisindeki tüm ders kurullarından sorumlu

olarak görevlendirilen öğretim üyesini,
g) Fakülte: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesini,
ğ) Fakülte Kurulu: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurulunu,
h) Fakülte Yönetim Kurulu: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Ku-

rulunu,
ı) GANO: Genel Akademik Not Ortalamasını,
i) Geliştirici sınav: Bir ders kurulu süresince öğretmeye veya yetiştirmeye yönelik de-

ğerlendirme amacıyla yapılan ara sınavı veya sınavlarını,
j) Kuramsal sınavlar: Farklı düzeylerdeki bilgiyi ölçmek için yapılan yazılı veya elektronik

teorik sınavları,
k) Müfredat komisyonu: Fakültenin misyon ve vizyonu doğrultusunda, mezuniyet ön-

cesi tıp eğitimi programının geliştirilmesini sağlamak, danışmanlık hizmeti sunmak, uygula-
mak, bu konularda eğitim ve araştırma yapmak üzere oluşturulan sorumlu birimi,

l) Ortak zorunlu dersler: Ders kurulu dışındaki zorunlu dersleri,
m) Ölçme değerlendirme komisyonu: Soruların ve sınavlar ile ilişkili istatistik analiz-

lerin değerlendirilmesinden sorumlu birimi,
n) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
o) Özetleyici sınav: Verilen eğitimin hedefe ulaşma derecesini ölçmek için, ders ve staj

sonunda yapılan kuramsal ve uygulamalı sınavı veya sınavları,
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ö) Program değerlendirme komisyonu: Mezuniyet öncesi öğrenci, eğitici ve idari per-
sonel geri bildirimlerini hazırlayan, uygulayan, ilgili verileri toplayan ve değerlendirdikten
sonra müfredat geliştirme ve ölçme değerlendirme komisyonlarına raporlayan sorumlu birimi,

p) Rektörlük: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünü, 
r) Senato: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Senatosunu,
s) Staj: Fakültenin dördüncü ve beşinci döneminde ilk üç yılın devamı niteliğinde olan

klinik uygulama dönemlerini,
ş) Tanısal sınav: Ders veya staj başlarken kapsamı öğrencilere açıklanmış olan ön öğ-

renme gereksinimlerinden sahip oldukları bilgi seviyelerini belirlemek amacıyla yapılan de-
ğerlendirme sınavı veya sınavlarını,

t) Tıp eğitimi komisyonu: Fakültenin mezuniyet öncesi tıp eğitimini koordine eden ve
yürüten sorumlu birimi, 

u) Uygulamalı sınavlar: Bilginin kullanımı ile tutum ve becerileri tek tek veya bir bütün
halinde değerlendirmek için kullanılan sınavları,

ü) Üniversite: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesini,
v) Yapılandırılmış sözlü sınav: Cevapları önceden hazırlanmış ve puanlanmış sözlü sı-

navı,
y) YANO: Ders yılı akademik başarı not ortalamasını,
z) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kayıt Şartları ve Öğrenci Statüsü

İlk kayıt ve kabul şartları
MADDE 5 – (1) Öğrenci kabulü ÖSYM tarafından düzenlenen sınav sonuçlarına ve

YÖK tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Fakülteye kayıt olma hakkını kazanan aday,
ÖSYM tarafından belirlenen süre içinde kesin kayıt işlemlerini e-Devlet üzerinden, şahsen
veya vekili aracılığıyla yapar.

(2) Zamanında başvurmayan ya da istenen belgeleri tamamlamayan öğrenci kayıt hak-
kını kaybeder.

Öğrenci statüsü
MADDE 6 – (1) Fakülteye tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Öğrencinin, öğrencilik

haklarından ve muafiyetlerinden yararlanabilmesi ve sınavlara girebilmesi için, dönemin ba-
şında ders kaydını yaptırmış ve gereken durumlarda harcını zamanında yatırmış olması şarttır.

(2) Fakülte veya başka bir fakülteden daha önce herhangi bir sebeple ilişiği kesilmiş
öğrencilerden tekrar kayıt hakkını kazanıp kayıt yaptıranlar ile herhangi bir fakülteden yatay
geçişle gelen öğrencilerden ders muafiyeti isteyenlerin durumu eğitim-öğretim yılı başlangı-
cından itibaren en geç on beş gün içinde başvurmaları halinde bir defaya mahsus olmak üzere
Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Eğitim-öğretim yılı başlangıcından itibaren on
beş gün içinde başvurmayanlar muafiyet haklarını kaybederler.

Başka üniversitelerden yatay geçiş
MADDE 7 – (1) Diğer yükseköğretim kurumlarından Fakülteye yapılacak yatay ge-

çişlerde; bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Başvurular Fakülte Yönetim Kurulunca karara
bağlanır.
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Kayıt yenileme
MADDE 8 – (1) Öğrenci, her öğretim yılı başında akademik takvimde gösterilen süre

içinde, gerekli olduğunda, katkı payını ödeyerek, kaydını yeniletmek zorundadır. Kayıt yeni-
leme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.

(2) Öğrenci, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti yoksa kaydını ken-
disi veya vekalet verdiği kişi aracılığıyla yaptırır. Zamanında kaydını yenilemeyen ve gerekli
durumlarda harcını yatırmayan öğrenci o yıl öğrencilik hak ve muafiyetlerinden yararlanamaz.
Bu şekilde kaybedilen süre öğrenim süresinden sayılır.

(3) İlan edilen tarihlerde haklı ve geçerli nedenlerle öğrenim katkı payını ödemeyen
veya kaydını yenilemeyen öğrencilerin durumları Senato tarafından belirlenen ekle-sil döne-
minde Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Kayıt dondurma ve izinli sayılma
MADDE 9 – (1) Kayıt, derse devam, uygulama ve sınav koşullarından herhangi birini

bu Yönetmelikte belirtilen haklı ve geçerli nedenlerle yerine getiremeyen öğrencilerin hakları
Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla saklı tutulur ve kaybettikleri süre kanuni öğrenim süresinden
sayılmaz. Bu öğrenciler mazereti nedeniyle ayrıldıkları yerden öğrenimlerine devam ederler.
Ancak bu tür durumlarda, izinler ile ilgili başvuruların, yarıyılın başlangıcından itibaren bir ay
içinde yapılması gerekir.

(2) Öğrenciler kanuni öğrenim süresi içinde en çok bir yıl veya iki yarıyıl kayıt don-
durma isteğinde bulunabilir.

(3) Disiplin cezası alan öğrenciler hariç, kaydını donduran öğrencilerden kayıtlarını
dondurdukları ilgili yıl veya dönem için katkı payı alınmaz. Kayıt dondurulan süre ile ilgili
olarak daha önce ödenmiş olan katkı payları varsa talep edilmesi halinde eğitim-öğretime baş-
ladığı dönemin katkı payı olarak kabul edilir. Ancak, kabul edilen katkı payı eğitim-öğretime
başladığı dönemin katkı payına karşılık gelmediği taktirde katkı payı farkı da ayrıca ödenir.

(4) Öğrencilere, kanıtlayacakları önemli nedenlerin veya eğitim-öğretimlerine katkıda
bulunacak Üniversite dışı burs, araştırma ve benzeri imkânların ortaya çıkması halinde, Fakülte
Yönetim Kurulu kararı ile bir yıla kadar izin verilebilir. Öğrenci, eğitim süresi içinde bu im-
kândan bir kez yararlanabilir. İzinden yararlanabilmesi için öğrencinin ders yılı başlangıcından
en az on beş gün önce Dekanlığa başvurması gerekir.

(5) Kültürel ve sportif faaliyetlere Üniversite adına katılacaklar ile ilgili mevzuat gere-
ğince, uluslararası seviyede yurt içi ve yurt dışı yarışmalara ve bunların hazırlık çalışmalarına
katılmaları Rektörlük tarafından uygun görülerek görevlendirilen öğrenciler, görevlendirme
süresi içinde giremedikleri ders ya da sınavlar için izinli sayılırlar. Bu öğrencilere Fakülte Yö-
netim Kurulu kararı ile ek sınav hakkı verilir.

İlişik kesme ve ayrılma
MADDE 10 – (1) Öğrencilerin, aşağıdaki hallerde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile

Üniversiteden ilişiği kesilir:
a) Öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirme talebinde bulunması.
b) Öğrencinin 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek-

öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumun-
dan çıkarma cezası almış olması.

c) Öğrencinin ruhsal hastalığı sebebiyle öğrenimine devam edemeyeceğinin sağlık ra-
poru ile belgelendirilmesi.

ç) Öğrencinin herhangi bir nedenle başka bir yükseköğrenim kurumuna geçiş yapması.
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(2) Birinci fıkrada belirtilen sebeplerle ilişiği kesilen öğrencilere; bir dilekçe ile baş-
vurmaları halinde durumlarını gösteren bir belge verilir. Üniversiteye kayıt sırasında verdikleri
belgelerden sadece lise diploması arkasına işlem yapılarak geri verilir. Diplomanın bir fotoko-
pisi öğrencinin dosyasında saklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Programları, Eğitim Süresi ve Yılı

Eğitim programları

MADDE 11 – (1) Akademik yılla ilgili takvim ve değişiklikler, her yıl Mezuniyet Ön-
cesi Tıp Eğitimi Komisyonunun önerisi üzerine Fakülte Kurulunca karara bağlanıp Senatoya
sunulur. Senatoda onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. 

(2) Öğretim programı; teorik dersler ve/veya seminer, laboratuvar, klinik çalışma, saha
çalışması ve benzeri çalışmaları içeren uygulamalardan oluşur. Hangi dersler için uygulama
yapılacağı veya hangi uygulamaların ders sayılacağı Fakülte Kurulunca kararlaştırılır.

Eğitim süresi

MADDE 12 – (1) Fakültede eğitim süresi; her biri bir ders yılını kapsayan altı dönem-
den ibarettir. Her ders yılı en az 28 hafta sürelidir.

(2) Eğitim süresinin sınırları ve esasları için 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı
maddeleri ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Öğretim dili

MADDE 13 – (1) Fakültede öğretim dili Türkçe’dir.
Eğitim şekli

MADDE 14 – (1) Tıp eğitimi; Dönem 1, 2 ve 3’ü kapsayan Faz-1’de ders kurulları,
Dönem 4 ve 5’i kapsayan Faz-2’de stajlar ve Dönem 6’yı kapsayan Faz-3’te ön hekimlik eği-
timi (intörn eğitimi) esasına göre yapılır.

(2) Fakültede her dönemde yer alacak ders kurulları, dersler, stajlar ve bunların süreleri
ile AKTS’leri Fakülte Kurulunun önerisi ve Senato onayı ile belirlenir. Öğrenciler altı yıllık
eğitim-öğretim süresince her yarıyıl için en az 30 ve toplamda en az 360 AKTS’lik ders yükünü
başarıyla tamamlamak zorundadır.

(3) Faz-1 içinde öğrenciler, üst dönemlerden ders alamazlar, fakat alt dönemden kal-
dıkları dersleri almak isterlerse bir yarıyılda en fazla 60 AKTS’lik ders alabilirler.

(4) Staj şeklinde işlenen Faz-2’de öğrenciler gruplar şeklinde eğitim alır, yıllık toplam
60 AKTS olan derslerin tümü bütün ilgili öğrenciler için sene başında açılır ve öğretim yılı
içinde en fazla 70 AKTS’lik ders alabilirler.

(5) Ön hekimlik dönemi olan Faz-3’te öğrenciler gruplar şeklinde eğitim alır, yıllık top-
lam 60 AKTS olan derslerin tümü bütün ilgili öğrenciler için sene başında açılır ve Faz-2 veya
Faz-1’den herhangi bir ders alamazlar.

(6) Mesleki dersler ile tıp dışı zorunlu derslere ek olarak seçmeli dersler, eğitim ve öğ-
retim koordinasyon kurulu önerisi, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile dersin açılması ve Fakülte
Yönetim Kurulu kararı ile açılan derse öğretim elemanı görevlendirilmesi sonrası Senato onayı
ile açılır. Seçmeli dersler hem mesleki hem de Üniversitede açılan derslerden oluşabilir. Öğrenci
o dönem açılan mesleki ve meslek dışı seçmeli dersler içerisinden açılan kontenjan doğrultu-
sunda tercihlerini yapar.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Devam, Mazeret, Puan, Not ve Katsayılar

Devam zorunluluğu
MADDE 15 – (1) Devam zorunluluğu ile ilgili esaslar şunlardır:
a) Faz-1’de yer alan dönem 1, 2 ve 3’teki öğretim, ders kurulu şeklinde yapılır. Her bir

ders kurulu sınavına katılabilmek için, o ders kurulunun bütün teorik derslerinin %70’ine, pratik
derslerin ise %80’ine devam zorunluluğu vardır. Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğ-
renci; haklı, geçerli ve kabul edilir mazereti olsa bile o ders kurulunun özetleyici sınavlarına
alınmaz. Bu durumdaki öğrenciler, bütün dönem için ortalama devam mecburiyetini yerine ge-
tirdikleri takdirde, o ders kurulunun bütünleme sınavına girebilirler. Seçmeli dersler için de
teorik derslerde %70, pratik derslerde %80 oranında devam zorunluluğu vardır.

b) Faz-2’de yer alan dönem 4 ve 5’te stajı oluşturan her anabilim dalı için stajın %80’ine
devam zorunludur. Staj devamsızlığı %20’den fazla olan öğrenci haklı, geçerli ve kabul edilir
mazereti olsa bile o stajın sınavına alınmaz.

c) Faz-3’te yer alan dönem 6’da eğitim kesintisiz olarak 365 gün devam eder ve her bir
staja %100 devam zorunludur. Ancak kabul edilebilir bir mazereti nedeniyle staja devamsızlık
%20’yi geçmediği takdirde, öğrenci devam etmediği staj süresini, anabilim dalının imkânları
ölçüsünde belirtilecek gün ve saatlerde telafi etmek zorundadır.

ç) %20’den fazla devamsızlığı olan öğrenci mazereti olsa bile ilgili stajı tekrar eder.
d) Öğrenciler, sınavlara belirlenen gün ve saatte girmek zorundadır. Sınava veya sınavın

teorik veya pratik kısımlarından herhangi birine zamanında girmeyen öğrencinin notu F2 olur.
Puan, not, derece ve katsayılar
MADDE 16 – (1) Fakülte sınavlarının değerlendirilmesinde kullanılan puanlar, notlar,

dereceler ve katsayılar aşağıdaki gibidir:
a) Geçer notlar şunlardır:

Puan Katsayılar Notlar
A 4,00 86-100
B 3,00 70-85
C1 2,00 60-69
C2 1,00 50-59

b) Geçmez notlar şunlardır:
1) E: Mazeretli geçmez.
2) F1: Devamsız, genel ve bütünleme sınavlarına girme hakkı yok. 
3) F2: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi.
4) F3: Sınav değerlendirmesi 0-49 arasında olan, başarısız.
Barajlar
MADDE 17 – (1) Bir sınavın kurul içerisinde yer alan bütün dallarından ayrı ayrı elde

edilen teorik ve uygulama sınavı puanlarının toplamı, bu sınavın başarı notunu tayin eder.
(2) Dönem 1, 2 ve 3’teki tüm sınavlar için; geçme notu üzerindeki ağırlığı %5’ten fazla

olan derslerde %50’nin altında not alınırsa, o derste elde edilen puan ile o dersin toplam puanının
%50’si arasında kalan puan farkı, sınav toplam puanından düşülür. %5 ve %5’ten az ağırlığı
olan derslerin ağırlıkları toplanarak toplam ağırlık değerlendirmesinde %50’nin altında not alınırsa
elde edilen puan ile toplam puanının %50’si arasında kalan puan farkı, sınav toplam puanından
düşülür.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Ortak Zorunlu ve Seçmeli Ders Esasları

Ortak zorunlu ve seçmeli dersler
MADDE 18 – (1) Ortak zorunlu ve seçmeli derslerle ilgili esaslar şunlardır:
a) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Temel Yabancı Dil ile Türk Dili dersleri Dönem

1’de okutulur.
b) Ortak zorunlu dersler Dönem 1’de haftada en az iki saat olmak üzere okutulur.
c) Seçmeli dersler her dönem başında açılan ders gruplarından belirtilen sayı ve

AKTS’de seçilir.
ç) Faz-1 ve Faz-2’de alınan ortak zorunlu ve seçmeli derlerin tümünde başarılı olmayan

öğrenci dönem 6’ya intibak ettirilemez.
d) Dönem 1, 2 ve 3 seçmeli dersleri için bir ara sınav ve bir final sınavı yapılır. Bu ders-

lerde başarı notu, ara sınavın %40’ı ile final sınavının %60’ının toplamı ile oluşur. Dönem 4,
5 ve 6 seçmeli dersleri için tek bir özetleyici sınav yapılır. Bu dersler için başarı notu özetleyici
sınavdan aldığı nottur. Mazereti olmadığı halde seçmeli ders ara sınavı, final sınavı veya özet-
leyici sınavına katılmayanların notu sıfır (0) olarak işlenir. Geçerli mazereti olanların maze-
retleri dersi veren öğretim elemanı tarafından incelenir ve öğrenci mazereti geçerli olursa ek
bir mazeret sınavı hakkı verebilir. Mazeret sınavı için ikinci bir mazeret sınavı yapılamaz.

e) (a) bendinde yer alan dersler için her yarıyılda bir ara sınav yapılır. Bu derslerde
başarı notu, ara sınav puanları ortalamasının %40’ı ile final veya bütünleme sınavında alınan
puanın %60’ının toplamıyla hesaplanan nottur. Bu şekilde hesaplanan toplam notun en az 60
puan olması gerekir. Ayrıca ortak zorunlu derslerde final ve bütünleme sınavından en az 50
alma şartı aranır. Dönem 1’de adı geçen ortak zorunlu dersler için dönem sonu veya bütünleme
sınavında başarılı olamayan öğrenciler, devamsızlık yapılmamış olması koşulu ile bir üst dö-
neme intibak ettirilirler. Ancak bu durumdaki öğrencilerin, Dönem 6’ya kabul edilmeleri için
geçen süre içinde, ders devamı olmaksızın ara sınav ve dönem sonu ya da bütünleme sınavına
girmeleri ve dersten başarılı olmaları zorunludur. 

f) Temel yabancı dil dersi için, Üniversite tarafından eğitim yılı başında seviye tespit
sınavı yapılır. Öğrenci, bu sınavda Üniversitenin tespit ettiği geçer notu alması durumunda
ilgili derse devam etmek zorunda değildir ve ilgili dersten başarılı kabul edilir.

g) Devamsızlık nedeni ile ortak zorunlu ve seçmeli derslerin herhangi birinden kalan
öğrenci, bir sonraki eğitim yılında bu dersi/dersleri devam ederek almak zorundadır. Öğrenci
eğer dönem 1 ders kurullarından geçer not almış ise sadece ortak zorunlu derse/derslere girer.

ğ) Her bir öğrenci dönem başında açıklanan seçmeli dersleri Dönem 1, Dönem 2 ve
Dönem 3 seçmeli ders gruplarında belirlenen sayı kadar seçmek zorundadır. 

h) Tercihlerine göre seçtiği seçmeli derslerdeki öğrenci sayısında başka bir seçmeli ders
ya da derslere oranla aşırı dengesizlik olması durumunda, öğrenciler daha alt tercihlerine yer-
leştirilebilir. Bu derslerde eğitim, yıl esasına göre düzenlenir.

ı) Ortak zorunlu ve seçmeli dersler Faz-1 ve Faz-2 içerisinde sınıf geçme için gereken
puan hesaplamasında kullanılmaz.

Ders kurulu
MADDE 19 – (1) Dersler, ders konuları ve saatleri arasında koordinasyon esası ve Faz-1

ders esasına göre Faz-1 ders kurulları şeklinde uygulanır.
(2) Faz-1’de yer alan dönem 1, dönem 2 ve dönem 3’ün tamamı bir bütün olarak de-

ğerlendirilir.

15 Ağustos 2021 – Sayı : 31569                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 51



(3) Her dönemin ders kurulu sayısı, ders kurullarının hangi derslerden oluştuğu, kurul
içindeki derslerin teorik ve uygulamalı ders saati olarak süreleri ve ağırlıkları, öğretim yılının
başlangıcından önce Fakülte Kurulunca belirlenir ve Dekanlık tarafından ilan edilir.

ALTINCI BÖLÜM
Faz-1 Esasları

Ders kurulu sınavı
MADDE 20 – (1) Bir ders kurulu sınavı, kurul süresince ve/veya sonunda yapılan bir

veya birden fazla sınavdan oluşabilir.
(2) Sınavlar akademik takvimde belirtilen tarihlerde, Dekanlık tarafından ilan edilen

yer ve saatte yapılır.
Ders kurulu notu
MADDE 21 – (1) Ders kurulu süresince ve/veya sonunda yapılan tanısal, geliştirici ve

özetleyici sınavlardan alınan ağırlıklı notların toplamıdır. Ders kurulu notu hesaplamada baraj
sistemi uygulanır.

Ders kurulu notu hesaplama
MADDE 22 – (1) Ders kurulu notu aşağıdaki gibi hesaplanır:
a) Ders kurulu notu; tanısal sınavdan alınan puanın %5’i, geliştirici sınavlardan alınan

puanların ortalamasının %15’i ve özetleyici sınavdan alınan puanın %80’i toplanarak hesap-
lanır. Tanısal sınav yapılmadığı takdirde, geliştirici sınavlardan alınan puanların ortalamasının
%20’si, özetleyici sınavdan alınan puanın %80’i toplanarak hesaplanır. Tanısal ve geliştirici
sınav yapılmadığı takdirde, özetleyici sınavdan alınan puan %100 olarak hesaplanır.

b) Fakülte Kurulu kararı ile ders kurulu başında ilan edilmek üzere, ders kurulu notu
hesaplanmasında farklı sınav tiplerinin ağırlıkları değiştirilebilir.

Ders kurulu ve dönem başarısı
MADDE 23 – (1) Bir ders yılı içindeki bir ders kurulu ve bütünleme sınavından A, B,

C1 ve C2 puanlarını alan öğrenciler kuruldan başarılı, F1, F2 ve F3 puanlarını alan öğrenciler
başarısız kabul edilir. 

(2) Öğrenci Faz-1 içinde hangi dönemde ise tüm dönemlerdeki tüm ders kurullarının
ortalaması A, B ve C1 olan öğrenci başarılı kabul edilir ve bir üst döneme geçer, tüm dönem-
lerdeki ders kurullarının ortalaması C2 veya F3 olan öğrenci başarısız kabul edilir ve bir üst
döneme geçemez. 

(3) Tüm ders kurullarının ortalaması A, B veya C1 olan öğrenciler, herhangi bir kurul
puanı C2 ise ortalama puanı en az C1 olduğu için genel başarılı kabul edilerek bir üst döneme
borçsuz geçer. En fazla 2 kurul puanı F3 ise bir üst döneme borçlu geçer. Faz-1 bitmeden, F3
olan kurul/kurullarını ve isterse C2 olan kurul/kurullarını, devamını almış olmak koşulu ile alt
dönemin kurul sonu ve/veya bütünleme sınavlarına girerek alır. Alt dönemdeki kurul sonu ve
bütünleme sınavına girmek için, sınav tarihinden en az üç gün önce öğrenci işlerine ve/veya
dönem koordinatörlüğüne dilekçe ile başvurur.

(4) Bulunduğu dönem ve alt dönemlerin ortalaması en az C1 olmayan öğrenci, herhangi
kurul puanı F3 olmasa veya hepsi C2 olsa bile, üst döneme geçemez ve bir sonraki yıl C2 ve
F3 olan kurulları alarak kurulların ortalamasını en az C1 yapmak ve ders yılı içindeki tüm ku-
rullardan geçer not almak zorundadır.

(5) Faz-1, Faz-2’nin ön şartıdır. Bir öğrencinin Faz-2’ye geçebilmesi için Faz 1 puan
ortalamasının en az C1 olması ve her bir kurul puanının en az C2 olması gerekir. Öğrenci bu
koşulu dönem 3 sonunda sağlamalıdır. Dönem 3 sonunda Faz-1 ortalaması en az C1 olmayan
ve/veya herhangi bir kurul notu F1, F2 ve F3 olan öğrenci sınıf tekrarı yapar. Sınıf tekrarı yap-
tığı yıl, ortalama notunu C1 yaptığı herhangi bir kurulun sonunda Faz-1’in şartlarını sağladığı
için Faz-2’ye intibak ettirilir.
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Bütünleme sınavları
MADDE 24 – (1) Bütünleme sınavları ile ilgili esaslar şunlardır:
a) Herhangi bir ders kurulundan A, B veya C1 puanını alamamış öğrenciler, son ders

kurulu sınav sonucunun açıklanmasından en erken 15 gün sonra, o ders kurulunun bütünleme
sınavına girebilirler.

b) Bütünleme sınavından alınan puan, ders kurulunun özetleyici sınavından alınan puan
yerine geçer ve ağırlıklı puan hesabı ile ders kurulu başarı notu hesaplanır.

c) Bütünleme sınavları, tüm ders kurulları bitiminde, akademik takvimde belirtilen ta-
rihlerde, Dekanlık tarafından ilan edilen yer ve saatte yapılır.

ç) Herhangi bir ders kurulundan A, B veya C1 puanını almış öğrenci, aynı yıl içinde
geçme notunu yükseltmek isterse bütünleme sınavlarına girebilir. Ancak, bu durumda bütün-
leme sınavından alınan puan, ilgili kurulun notu olarak işlenir.

d) Bütünleme sınavlarının mazeret sınavı yoktur.

YEDİNCİ BÖLÜM
Faz-2 Esasları

Staj programlarının tamamlanması
MADDE 25 – (1) Faz-2 içinde herhangi bir staj veya stajlardan devamsızlık süresini

aşan öğrenciler, ilgili staj veya stajları tekrar eder.
Staj sınavları ve geçme notu
MADDE 26 – (1) Staj sınavları ve geçme notu ile ilgili esaslar şunlardır:
a) Staj sınavları; staj başlangıcında tanısal, staj süresince geliştirici, staj bitiminde ya-

pılan özetleyici sınavlardan oluşur.
b) Staj başarı notu; tanısal sınavdan alınan puanın %5’i, geliştirici sınavlardan alınan

puanların ortalamasının %15’i ve özetleyici sınavdan alınan puanın %80’i toplanarak hesap-
lanır. Tanısal sınav yapılmadığı takdirde, geliştirici sınavlardan alınan puanların ortalamasının
%20’si, özetleyici sınavdan alınan puanın %80’i toplanarak hesaplanır. Tanısal ve geliştirici
sınav yapılmadığı takdirde, özetleyici sınavdan alınan puan %100 olarak hesaplanır. Fakülte
kurulu kararı ile staj başında ilan edilmek üzere staj başarı notu hesaplanmasında farklı sınav
tiplerinin ağırlıkları değiştirilebilir.

c) Özetleyici sınav, kuramsal ve nesnel yapılandırılmış klinik sınavların toplamından
oluşur. Her bir sınavın özetleyici sınava etkisi %50’dir. Özetleyici sınava girebilmek için ku-
ramsal sınav yapılmak zorundadır. Kabul edilebilir bir mazeret varlığında anabilim dallarının
talebi ve fakülte kurulu kararı ile nesnel yapılandırılmış klinik sınavların yapılamaması duru-
munda yapılandırılmış sözlü sınavlar yapılır. 

ç) Kuramsal ve nesnel yapılandırılmış klinik sınav veya sözlü sınavlardan en az %50
başarı sağlayamayan öğrencinin özetleyici sınavı hesaplanmaz.

d) Staj sınav notu A, B veya C1 olan öğrenciler o stajdan başarılı; C2, F1, F2 veya F3
olan öğrenciler ise başarısız kabul edilir. Staj sınav notu C2, F2 veya F3 olan stajlar için, tüm
stajlar bittikten en az 7 gün sonra bir kez bütünleme sınavı yapılır.

e) Staj bütünleme sınav notu A, B veya C1 olan öğrenciler ilgili stajdan başarılı; C2,
F1, F2 veya F3 olan öğrenciler ise başarısız kabul edilir. Staj notu C2, F2 veya F3 olan öğren-
ciler, takip eden dönemde öncelikle başarısız olduğu stajları almak zorundadır.

f) Faz-2 içerisinde sadece bir stajdan kalan öğrenci bir sonraki yıl öncelikle kaldığı stajı
devam olarak alır. Devam aldığı stajdan tekrar kalırsa bir sonraki staj grubu ile bütünleme sı-
navına girer. Bütünleme sınavını beklediği süreçte üst dönemden staj alamaz.
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g) Öğrenciler Faz-2’nin koşullarını bulundukları eğitim öğretim yılının herhangi bir
zamanında tamamladıkları takdirde, bir sonraki eğitim öğretim yılını beklemeden Faz-3’e in-
tibak ettirilirler.

ğ) Faz-2’deki tüm stajlardan başarılı olan öğrenciler Faz-3’e geçer.
Staj bütünleme sınavı
MADDE 27 – (1) 4 ve 5. dönemde herhangi bir stajdan başarısız olan öğrenci, yıl içe-

risindeki o staj için yapılacak herhangi bir staj sınavı veya bütünleme sınavından birine bir kez
olmak üzere alınır. Staj bütünleme sınavı, dönem sonundaki en son sınav gününden en az yedi
gün sonra bir kez yapılır. Bütünleme sınavı kuramsal ve yapılandırılmış sözlü sınavdan oluşur.
Her bir sınavın bütünleme sınavına etkisi %50’dir. Dönem içinde ikinci kez girdiği staj sına-
vından veya bütünleme sınavından başarısız olan öğrenci stajdan başarısız sayılır. Öğrenci ba-
şarısız olduğu stajı tekrar devam zorunluluğunu yerine getirerek almak zorundadır. Bütünleme
sınavından alınan puan dönem içi stajında yapılan özetleyici sınavdan alınan puan yerine geçer. 

(2) Bütünleme sınavının mazeret sınavı yoktur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Faz-3 Esasları

Ön hekimlik eğitimi
MADDE 28 – (1) Dönem 6’da ön hekimlik kademesindeki öğrencilerin başarısı, klinik,

poliklinik, laboratuvar, saha çalışmaları, hasta kayıtları, epikrizler, hasta yaklaşımları, nöbetler,
seminer ve benzeri aktivitelerdeki başarıları ilgili anabilim dalı tarafından dikkate alınarak de-
ğerlendirilir.

Ön hekimlik başarı notu
MADDE 29 – (1) Stajların başarı notu en az 60’tır. Ön hekimlik kademesindeki stajların

bir veya birkaçından başarısız olan bir öğrenci, mezun olabilmek için ilgili stajlarda aynı süre
çalışmak ve başarı sağlamak zorundadır.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 30 – (1) Öğrenciler sınav sonuçları hakkındaki itirazlarını, sonuçlar ilan edil-

dikten sonra en geç üç iş günü içinde dilekçeyle öğrenci işlerine yaparlar. Bu itirazlar, ilgili
dönem koordinatörleri tarafından değerlendirilir ve hata görülürse gerekli düzeltmeler yapılır.
Soru içeriğine yapılan itirazlar, ilgili anabilim dalı kurulunda değerlendirilerek karara bağlanır.
İtiraz sonuçları beş iş günü içinde sonuçlandırılıp öğrenci panosunda duyurularak ilan edilir
ve bu yolla öğrenciye tebliğ edilmiş sayılır.

Öğretim düzeyi/diplomalar
MADDE 31 – (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir:
a) Tıp öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayanlar, ilgili mevzuat hükümleri

doğrultusunda temel tıp bilimleri ön lisans diploması alırlar.
b) Tıp doktorluğu için öngörülen hazırlık sınıfı hariç her biri bir ders yılını kapsayan 6

yıllık eğitim süresini başarı ile tamamlayanlara tıp doktorluğu diploması verilir.
Mazeret
MADDE 32 – (1) Mazeret olarak kabul edilecek durumlar şunlardır:
a) Öğrencinin Üniversite hastanesinden veya diğer sağlık kuruluşlarından alınan sağlık

raporlarıyla belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması.
b) Öğrencinin kendisinin veya ailesinin oturduğu yerde herhangi bir doğal afet meydana

gelmiş ve bunun mülki amirlerden alınan belgeyle belgelendirilmiş olması.
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c) Anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü ya da bu kişilerin ağır hastalığında
bakacak başka bir kimsenin bulunmaması ve bunun belgelendirilmesi.

ç) Yönetim Kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer hallerin ortaya çıkması.
(2) Mazeretleri nedeni ile herhangi bir ders kurulu ve staj sınavına (final veya bütünle-

me) giremeyen ve devam zorunluluğunu yerine getirmiş olan öğrencilerden Fakülte Yönetim
Kurulunca mazeretleri kabul edilenler için mazeret sınavı açılır.

(3) Her bir ders kurulu veya staj sınavlarından yalnızca özetleyici sınav için mazeret
sınavı, bir defaya mahsus olmak üzere fakülte yönetim kurulunca belirlenir ve dönem koordi-
natörünün veya staj sorumlusunun uygun göreceği bir tarihte yapılır.

(4) Verilen mazeret sınavı için ayrıca mazeret sınavı açılamaz.
Ön şart ve dönem tekrarı
MADDE 33 – (1) Tıp doktorluğu eğitiminde her bir Faz, bir sonraki Fazın ön şartıdır.

Bu nedenle bir Fazdan geçemeyen öğrenci bir üst Faza devam edemez.

DOKUZUNCU BÖLÜM
GANO ve YANO Esasları

Yıl ve genel akademik not hesaplama
MADDE 34 – (1) Öğrencilerin akademik başarı not ortalamaları, her yılın sonunda öğ-

renci işleri tarafından hesaplanır. Bu hesaplama sırasında; her bir öğrenci için ders yılı akademik
başarı not ortalaması (YANO) ve genel akademik not ortalaması (GANO) olmak üzere iki or-
talama elde edilir.

(2) Ders yılı akademik başarı not ortalaması (YANO) hesabında ilgili dönemin ders ku-
rulu, seçmeli dersler, ortak zorunlu dersler veya staj notları, ilgili dersin AKTS’si ile çarpılır.
Çıkan sonuç toplam AKTS’ye bölünür. Sonuç ilgili yılın akademik başarı notudur.

(3) Genel akademik not ortalaması (GANO) yıl sonu akademik başarı not ortalamala-
rının aritmetik ortalamasıdır. 

(4) YANO ve GANO ortalamaları virgülden sonra iki rakamla ifade edilir.

ONUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Eğitim ve idari komisyonlar ile kurullar
MADDE 35 – (1) Fakültede eğitim-öğretim faaliyetleri, fakültenin akreditasyonu ve

idari işleyiş ile ilgili süreçlerin sağlıklı işleyebilmesi için aşağıda yer alan kurul, komisyon,
başkoordinatör, koordinatör, kurul ve staj başkanları, sorumlu ve danışmanlardan yararlanılır:

a) Dönem Koordinatörü.
b) Başkoordinatör.
c) Koordinatörler Kurulu.
ç) Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Komisyonu.
d) Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Komisyonu.
e) Öz Değerlendirme Komisyonu.
f) Müfredat Geliştirme Komisyonu.
g) Ölçme Değerlendirme Komisyonu.
ğ) Soru İnceleme Komisyonu.
h) Program Değerlendirme Komisyonu.
ı) Mezunlar ile İletişim Komisyonu.
i) Öğrenci Eğitim Komisyonu.
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j) Kanıta Dayalı Uygulamalar ve Multidisipliner Beceri Kurulu.
k) Multidisipliner Labaratuvar Komisyonu.
l) Fakülte Dış İlişkiler Komisyonu.
m) Eğitim Komisyonu.
n) Yatay Geçiş Komisyonu.
o) Muafiyet Komisyonu.
ö) Nesnel Yapılandırılmış Klinik Sınav Koordinatörü.
p) Nesnel Yapılandırılmış Pratik Sınav Koordinatörü.
r) Fakülte Bologna Koordinatörü.
s) Ders Kurulu ve Staj Başkanları.
ş) Fakülte Kalite Komisyonu.
t) Stratejik Plan ve Takip Komisyonu.
u) Akreditasyon Kurulu.
ü) D Puanı Komisyonu.
v) C Puanı Komisyonu.
y) Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu.
z) Akademik Performans, Ödül ve Taltif İnceleme Komisyonu.
aa) Eğitim ve İdari Tüm Komisyonların Faaliyetlerini İzleme ve Değerlendirme Ko-

misyonu.
(2) Birinci fıkrada yer alan kurul, komisyon, başkoordinatör, koordinatör, kurul ve staj

başkanları, sorumlu ve danışmanların görevleri, teşkili ve diğer hususlar, Senato tarafından be-
lirlenen usul ve esaslarla düzenlenir.

Sınavlarda usulsüzlük
MADDE 36 – (1) Sınavlarda kopya çeken veya kopyaya teşebbüs eden öğrenci hak-

kında soruşturma açılır. Soruşturma sonucu suçu sabit görülen öğrenciye sıfır notu verilir ve
öğrenci hakkında 2547 sayılı Kanun ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetme-
liği hükümleri uygulanır.

(2) Sınavlara cep telefonuyla veya herhangi bir kayıt ve dinleme cihazıyla girilmez. Sı-
nav esnasında yanında bu tür cihazlar bulunduran öğrenciye kopya muamelesi yapılır.

Değişim programları
MADDE 37 – (1) Anlaşma programları içerisinde yer alan öğrenci değişim etkinlikleri

ile yurt dışında eğitim alacak öğrencilerin bir üst döneme devam etmesi için, yurt dışında ala-
cakları staj ve derslerin, bulunduğu dönemin tüm staj ve dersleri ile en az %80 uyumlu olması
gerekir. Bu konuda Fakülte Yönetim Kurulunun kararı esas alınır.

İntörn doktor eğitimi, görev ve sorumlulukları
MADDE 38 – (1) İntörn doktorluk eğitiminin amacı, çalıştıkları tüm anabilim-bilim

dallarında intörnlük eğitiminin verilme şekli ile görev, yetki ve sorumluluklar Fakülte Yönetim
Kurulu ve Senato tarafından belirlenir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Fakülte Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 40 – (1) 6/9/2017 tarihli ve 30172 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Van

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kal-
dırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Kemer 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7339 

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

 
 7326 
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Kemer 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7334 

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

 
 7365 

  

 



15 Ağustos 2021 – Sayı : 31569 RESMÎ GAZETE Sayfa : 99 

Samandağ Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7389 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNI 

ŞEKER AMBARI VE MALZEME AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI 

İHALE EDİLECEKTİR 

Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız Kampanya Dönemi Şeker Ambarı ve Malzeme Ambarı Tahmil-Tahliye 

Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği’ne göre açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2021/449203 

1- İdarenin 

a) Adresi : Taşköprü Yolu 18. Km Bük Köyü Mevkii 37070/ 

KASTAMONU 

b) Telefon ve faks numarası : 0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33 

c) Elektronik posta adresi : - 

2- İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kampanya döneminde üretimden Şeker ambarına gelen 

50 Kg’lık torbalardaki yaklaşık üretim ve satış miktarına 

göre ±% 20 toleranslı 35.000 Ton kristal şekerin 

istiflenmesi veya doğrudan satış vasıtalarına yüklenmesi, 

Fabrika içi diğer ambarlarımıza taşınması gerekirse, 

fabrikanın kendi vasıtaları ile fabrika içi ambarlara taşınıp 

aynı anda istiflenmesi, kampanya içi ve dışında istiflenen 

şekerlerin istiften satış vasıtalarına yüklenmesi. Gerek 

istifleme esnasında gerek satış esnasında yırtılan, dökülen 

ya da avaryaya ayrılan şekerlerin rafineriye verilmesi ve 

ambarların temizliğinin yapılması. Malzeme ambarına 

gelen ve giden malzemelerin indirilmesi, yüklenmesi ve 

istiflenmesi işidir. 

  Miktarı ve türü: 

  İhale konusu işte ihale süresi boyunca çalıştırılacak 

personel sayısı ve çalışma süreleri aşağıda gösterilmiştir. 

Mevcut iş yoğunluğunun durumuna göre İdare onayı 

alınarak çalışan kişi sayısında artırma ya da azaltma 

yapılabilir. 

  - 5 Kişi 12 ay süre ile (Asgari ücretin %25 fazlası) 

  - 31 Kişi 3 ay süre ile (Asgari Ücretin %10 fazlası) – 

(Kampanya Süresince) 
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  - 4 Kişi 3 ay süre ile (Asgari Ücretin %10 fazlası) – 
Kampanyada avarya şeker durumuna göre çalıştırılıp 
çalıştırılmayacağı idarenin yetkisindedir. Yüklenici hiçbir 
şekilde itiraz edemez. 

  - Yukarıda belirtilen kişi sayısı ve çalışma süreleri 
tahmini olarak belirlenmiş olup, şeker satışlarının arttığı 
veya azaldığı dönemlerde ihtiyaç kadar personel idare 
tarafından çalıştırılacak ve yüklenici bu duruma itiraz 
etmeyecektir. 

b) Yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası 
c) İşin süresi : 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 26.08.2021, saat: 11:00 
4- İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dâhil) 

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

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

6- Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni 
temsilcilerinin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

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

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

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

10- Yüklenicinin talep etmesi ve fabrikamızca uygun görülmesi halinde idari şartnamenin 
49. maddesindeki şartlarla yatacak yer tahsis edilebilecektir. 

 7459/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Euroasia Investment İnşaat San. ve Tic. A.Ş.’nin E17-d no’lu paftada bir adet petrol 

arama ruhsatı almak için 10.08.2021 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu 
Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 7416/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 7420/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 7421/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 7422/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 7427/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 7428/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 7429/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 7430/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 7431/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 7432/1-1 

 



15 Ağustos 2021 – Sayı : 31569 RESMÎ GAZETE Sayfa : 111 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 7433/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 7434/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 7435/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 7436/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 7437/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 7438/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 7439/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 7440/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Altınbaş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İzmir Tınaztepe Üniversitesi İhale Yönetmeliği
–– Kadir Has Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
–– Ufuk Üniversitesi İhale Yönetmeliği
–– Ufuk Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim

ve Sınav Yönetmeliği
–– Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– 2021 Yılı Temmuz Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
–– 2021 Yılı Temmuz Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
–– 2021 Yılı Temmuz Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi
–– Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı
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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