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YÖNETMELİKLER

Ankara Medipol Üniversitesinden:
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ankara Medipol Üniversitesine bağlı ensti-

tülerde yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, Ankara Medipol Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen yüksek

lisans, doktora ve sanatta yeterlik programları ile ilgili hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
b) Anabilim/Anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-

nan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci mad-
desinde tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

c) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencinin iş yüküne dayalı bir kredi sistemi
olup öğrencinin bir dersi başarı ile tamamlayabilmesi için yapması gereken teorik ders, uygu-
lama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler ve bunlara benzer etkinliklerin tümünü gös-
teren değeri,

ç) Bilimsel hazırlık: Lisans derecelerini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora
programından farklı alanlardan alan öğrenciler ile farklı bir yükseköğretim kurumundan mezun
olanların, eksikliklerini gidermek için iki yarıyılı aşmayacak eğitimi,

d) Bütünleşik doktora: Üniversitenin lisans programlarının ilk dört yarıyılını başarı ile
tamamlayanların öğrenimlerinin doktora programı ile kesintisiz olarak birleştirildiği ve sürek-
lilik gerektiren programı,

e) Bütünleşik yüksek lisans: Üniversitenin lisans programlarının ilk dört yarıyılını başarı
ile tamamlayanların öğrenimlerinin, yüksek lisans programı ile kesintisiz olarak birleştirildiği
ve süreklilik gerektiren programı,

f) Danışman: Ders seçimi ve tez/sanat eseri/sanatta yeterlik çalışması dönemlerinde öğ-
renciye rehberlik etmek üzere, enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

g) Enstitü: Üniversiteye bağlı lisansüstü eğitim öğretim yapan enstitüleri,
ğ) Enstitü kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları

ile enstitüyü oluşturan anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,
h) Enstitü yönetim kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür

yardımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca seçilecek üç öğretim
üyesinden oluşan kurulu,

ı) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,
i) GMAT: Graduate Management Admission Test sınavını,
j) GRE: Graduate Record Examinations sınavını,
k) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
l) Kredi saat: Bir yarıyıl devam eden bir lisansüstü dersin haftalık teorik ders saatinin

tamamı, haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısı ve haftalık saha veya atölye çalışma
saatinin 1/4’ü toplanarak hesaplanan değeri,
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m) Müdür: Enstitü müdürünü,
n) Mütevelli Heyeti: Ankara Medipol Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
o) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
ö) Özel öğrenci: Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir ko-

nuda bilgisini arttırmak isteyen ve her bir dönem ders/dersleri almak üzere başvurarak bu sta-
tüde kabul edilen öğrencileri,

p) Program: Bir anabilim/anasanat dalına bağlı olarak açılmış bulunan eğitim progra-
mını,

r) Rektör: Ankara Medipol Üniversitesi Rektörünü,
s) Senato: Ankara Medipol Üniversitesi Senatosunu,
ş) Tez: Yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik tezini,
t) Üniversite: Ankara Medipol Üniversitesini,
u) Yarıyıl: Resmî tatil günleri ve sınav günleri hariç en az yetmiş iş gününü kapsayacak

biçimde Senato tarafından her akademik yılın başlamasından önce belirlenen güz, bahar ve
yazdan oluşan eğitim ve öğretim sürelerini,

ü) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviyesi Tespit Sınavını,
v) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
y) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Genel esaslar
MADDE 4 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleği ile ilgili

konularda kapsamlı bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını
göstermektir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 kredi saatinden az olmamak koşuluyla en
az on ders ile bir dönem projesi dersinden oluşur. AKTS değerinin toplamı 60’tan az olmama-
lıdır. Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programı uzaktan eğitim ve ikinci lisansüstü öğretimi olarak
da yürütülebilir.

Başvuru ve kabul
MADDE 5 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı

aranmayabilir. ALES istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.
(2) ALES puanı aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, li-

sans genel not ortalamasının %50’si ile yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavında
ve/veya mülakat değerlendirmesinde alınan tam notun %50'si genel başarı notunu oluşturur.

(3) ALES puanı koşulu aranan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde,
ALES puanı, lisans mezuniyet not ortalaması ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme
sınavı ve/veya mülakat sonucu değerlendirilir. Başarı sıralamasında ALES puanının %50’si,
lisans mezuniyet not ortalamasının %20'si ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme
sınavı ve/veya mülakat sonucunun %30'u dikkate alınır.

(4) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurular, ilanda belirtilen süre içerisinde is-
tenen belgelerle birlikte ilgili enstitü müdürlüklerine yapılır.

Değerlendirme jürisi
MADDE 6 – (1) Enstitü yönetim kurulu, tezsiz yüksek lisans başvurularını değerlen-

dirmek ve yazılı olarak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat yapmak üzere, enstitü
anabilim dalı başkanlığınca önerilen öğretim üyeleri arasından en az üç asıl, bir yedek üyeli
jüri oluşturur. Jüri, kontenjana göre hangi adayların lisansüstü programa kabul edilebileceğini
enstitüye bildirir ve enstitü yönetim kurulu kararıyla öğrenci kabulü kesinleşir.
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(2) Değerlendirme sonucu kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek adaylar ilgili enstitü mü-
dürlüğü tarafından ilan edilir.

Süre
MADDE 7 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

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

Danışman atanması ve değişikliği
MADDE 8 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için bir öğretim

üyesini veya Senato tarafından belirlenen nitelikleri taşıyan doktora derecesine sahip bir öğre-
tim görevlisini danışman olarak belirler ve en geç birinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir.
Danışman önerisi ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir.

(2) Öğrencinin gerekçeli danışman değişikliği istemi ilgili anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının önerisi de dikkate alınarak enstitü yönetim kurulunda karara bağlanır. Danışmanın
bir öğrencinin danışmanlığından çekilme istemi de aynı şekilde karara bağlanır.

Dönem projesi ve yeterlik sınavı
MADDE 9 – (1) Dönem projesi dersi başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir.

Öğrenci, dönem projesinin verildiği yarıyılda, bu derse kayıt yaptırmak zorundadır.
(2) Dönem projesinin değerlendirilmesi ve yeterlik sınavı, tezsiz yüksek lisans yeterlik

sınav jürisi tarafından yapılır.
(3) Tezsiz yüksek lisans yeterlik sınav jürisi, biri öğrencinin danışmanı olmak üzere il-

gili anabilim/anasanat dalı başkanlıklarınca önerilen üç asıl, iki yedek öğretim üyesi veya dok-
tora derecesine sahip öğretim görevlilerinden oluşur.

Tezsiz yüksek lisans mezuniyeti ve diploması
MADDE 10 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan ve ens-

titünün belirlediği belgeleri bir ay içinde enstitüye teslim eden öğrenciye tezsiz yüksek lisans
diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/ana-
sanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, Üniversite tarafından tezli yüksek
lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans
programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler
enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Genel esaslar
MADDE 11 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrenciye bilimsel araştırma

yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yetkinliğini kazandırmaktır.
(2) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi

ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz
olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğ-
retim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders
ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç da-
nışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zo-
rundadır.

(3) Tezli yüksek lisans öğrencisinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi
sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebi-
lir.
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Başvuru ve kabul
MADDE 12 – (1) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların bir lisans dip-

lomasına sahip olmaları gerekir. Başvuran adaylarda bulunması istenen yabancı dil ve benzeri
diğer koşullar, başvuru koşulları olarak ilgili anabilim dalı tarafından belirlenir. 

(2) Tezli yüksek lisans programında öğrenci ALES’ten başvurduğu programın puan tü-
ründe en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen uluslararası bir sı-
navdan eşdeğeri bir puan almak zorundadır.

(3) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde lisans mezunu adayların başarı
sıralamasında ALES puanının %50'si, lisans mezuniyet not ortalamasının %20'si ve yazılı ola-
rak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucunun %30'u dikkate alınarak başarı
notu oluşturulur.

(4) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesinin anabilim/anasanat dallarına li-
sansüstü öğrenci kabulünde, lisans mezuniyet not ortalaması ve yazılı olarak yapılacak bilimsel
değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu değerlendirilir. Başarı sıralamasında lisans me-
zuniyet not ortalamasının %50'si ve yazılı sınav ve/veya mülakat sonucunun %50'si dikkate
alınarak başarı notu oluşturulur.

Bütünleşik yüksek lisans başvurusu
MADDE 13 – (1) Üniversitenin dört yıl süreli lisans programlarına kayıtlı olup yüksek

lisans bütünleşik programına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:
a) Lisans eğitiminin ilk dört yarıyılını başarı ile tamamlamış olmak,
b) İlgili programa başvurduğu döneme kadar almış olduğu GANO en az 2,91/4,00 veya

eşdeğeri olmak ya da sınıfında GANO’ya göre ilk üç dereceye girmiş olmak,
c) Anabilim/anasanat dalı tarafından yapılan mülakatta en az 60 puan alarak başarılı

olmak.
(2) Bütünleşik programa devam eden öğrencilerin, lisans derecesini almaları ve 12 nci

maddedeki koşulları sağlamaları durumunda yüksek lisans programlarına intibakları yapılır.
Değerlendirme jürisi
MADDE 14 – (1) Enstitü yönetim kurulu tezli yüksek lisans başvurularını değerlen-

dirmek ve yazılı olarak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat yapmak üzere, enstitü
anabilim dalı başkanlığınca önerilen öğretim üyeleri arasından üç asıl, bir yedek üyeli jüri oluş-
turur. Jüri, kontenjana göre hangi adayların lisansüstü programa kabul edilebileceğini enstitüye
bildirir ve enstitü yönetim kurulu kararıyla öğrenci kabulü kesinleşir.

(2) Değerlendirme sonucu kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek adaylar ilgili enstitü mü-
dürlüğü tarafından ilan edilir.

Süre
MADDE 15 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

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

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminerini ba-
şarıyla tamamlayamayan, azami süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez sa-
vunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Bu Yönetmelikte belirlenen mezuniyet koşullarını erken tamamlayan öğrenciler,
asgari üç yarıyıl sonunda mezun olabilirler.

Tez danışmanı ataması ve danışman değişikliği
MADDE 16 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, öğrencinin öncelikle kayıtlı

bulunduğu anabilim dalı öğretim üyeleri arasından veya yoksa Üniversite kadrosunda bulunan
ilgili alandaki öğretim üyeleri arasından bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna ka-
dar atar. Öğrenci danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu en geç ikinci yarıyılın sonuna
kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayıyla kesinleşir.

(2) Üniversite kadrosunda ilgili alanda öğretim üyesi bulunmaması halinde başka bir
yükseköğretim kurumundan ilgili alanda bir öğretim üyesi danışman olarak atanabilir. Tez ça-
lışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanını gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez
danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.
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(3) Öğrencinin gerekçeli danışman değişikliği talebi, ilgili anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının önerisi de dikkate alınarak enstitü yönetim kurulunda karara bağlanır. Danışmanın,
bir öğrencinin danışmanlığından çekilme talebi de aynı şekilde karara bağlanır. Danışman de-
ğişikliği talebi tez aşamasında olursa hem danışmanın hem de öğrencinin onayı alınmak zo-
rundadır.

(4) Tez danışmanının herhangi bir biçimde Üniversitedeki görevinden ayrılması veya
bir yıldan daha uzun süreyle il dışında görevlendirilmesi durumunda, enstitü yönetim kurulu
süreç tamamlanıncaya kadar danışmanlığı devam ettirebilir veya yeni bir danışman atayabilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 17 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan öğrenci, tezini tez yazım

kılavuzuna uygun biçimde yazar ve jüri önünde sözlü olarak savunur.
(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme

ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir ol-
duğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin
intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki ve-
rilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde tez, gerekçesiyle birlikte, karar verilmek üzere enstitü
yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danış-
manı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jü-
rinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Üniversite içinden
ve dışından birer yedek üye de atanır.

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu
izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler
ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açıktır.

(5) İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla tespit edilir.
Tez savunma sınavının yapılamama nedenleri incelenir ve en geç on beş gün içerisinde ikinci
bir toplantı günü belirlenir. Jürinin tekrar toplanamaması halinde yeni bir jüri oluşturulur.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir, dinleyicilere kapalı olarak alınan bu kararı öğrenciye ve dinleyicilere
açıklar. Karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca, tez sınavını izleyen üç gün içinde
ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde, düzeltmeleri ya-

pılan tezi, aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi
reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Yüksek lisans tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması ve ilgili programın bu-
lunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri ge-
reklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Diploma
MADDE 18 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve mezuniyet için gerekli diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç nüshasını ve dijital kopyasını
tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yö-
nünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü
yönetim kurulu, talep durumunda, teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları
yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar geçici mezuniyet belgesini ve dip-
lomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması durumunda
Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü
anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.
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(3) Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı tarihi, anasanat programlarına kayıtlı
öğrenciler için ise tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihidir.

(4) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK’e
gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Doktora Programı

Genel esaslar
MADDE 19 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşma yeteneği kazandırmaktır. Öğrencinin bu yeteneğini, özgün ve yenilik içeren bir bilimsel
tez çalışmasını tamamlayarak ortaya koyması gerekir. Söz konusu yeniliğin bilime yenilik ge-
tirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme veya bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama
niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci için toplam
21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi
ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredi-
sinden oluşur. Lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik 14 ders, se-
miner, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredi-
sinden oluşur.

(3) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve
enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan doktora
derslerinden, yüksek lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans dere-
cesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(4) Lisans dersleri doktora ders yüküne ve kredisine sayılmaz ve transferi yapılmaz.
(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
(6) Aynı anda birden fazla tezli yüksek lisans ve doktora programına kayıt yaptırılamaz

ve devam edilemez.
(7) Hazırlık sınıfları hariç normal süresi olarak 10 yarıyıl lisans eğitimi alanlar yüksek

lisans derecesine sahip sayılır.
Başvuru ve kabul
MADDE 20 – (1) Doktora programlarına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:
a) Tezli yüksek lisans diplomasına ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde

en az 55 ALES puanına sahip olmak,
b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakültelerinin hazırlık sınıfları hariç en az 10

yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir labo-
ratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine ve başvurduğu programın puan türünde ALES’ten
en az 55 puana sahip olmak,

c) Lisans derecesiyle başvuranlar için en az 3,00/4,00 ya da eşdeğeri lisans mezuniyet
not ortalamasına sahip olmak ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 80 puana
sahip olmak,

ç) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuracak tıp fakültesi mezunlarının
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Girişi Sınavı (TUS)’ndan en az 50 temel tıp puanına veya ALES’in
sayısal puan türünde en az 55 puana sahip olmak,

d) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olmak şartıyla
tezsiz yüksek lisans diplomasına ve başvurduğu programın puan türünde en az 55 ALES pua-
nına sahip olmak.

(2) Temel tıp puanı; TUS/Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) temel
tıp bilimleri testi-1 inci bölümden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testi bö-
lümünden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanmaları sonucunda elde edilir.
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(3) Doktora programına başvuracak adayların YÖK tarafından kabul edilen merkezi
yabancı dil sınavlarından en az 55 puan alması veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ya-
bancı dil sınavlarından buna denk puan alması zorunludur.

(4) Doktora programlarına öğrenci kabulünde, adayların temel tıp puanı veya ALES
puanının %50’si, mezuniyet not ortalamasının %20’si ve yazılı olarak yapılacak bilimsel de-
ğerlendirme ve/veya mülakat sonucunun %30’u dikkate alınarak başarı sıralaması yapılır.

Bütünleşik doktora başvurusu
MADDE 21 – (1) Üniversitenin hazırlık sınıfı hariç en az on yarıyıl süreli eğitim ve

öğretim veren fakültelerinin öğrencilerinden doktora/sanatta yeterlik bütünleşik programına
başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:

a) Lisans eğitiminin hazırlık sınıfı hariç en az ilk dört yarıyılını tamamlamış olmak.
b) İlgili programa başvurduğu döneme kadar almış olduğu GANO’nun en az 3,13/4,00

olması ya da sınıfında GANO’ya genel not ortalamasına göre ilk üç dereceye girmiş olmak.
(2) Bütünleşik programda, başvuru dönemindeki sınıf başarı düzeyi dikkate alınarak

enstitü yönetim kurulu kararı ve Senatonun onayıyla birinci fıkranın (b) bendindeki kriterler
açılan programa özgü olarak değiştirilebilir.

(3) Bütünleşik programa başvuran öğrencilerin, lisans derecesini almaları ve 20 nci
maddedeki şartları sağlamaları kaydıyla doktora programlarına intibakları yapılır.

Değerlendirme jürisi
MADDE 22 – (1) Enstitü yönetim kurulu, doktora başvurularını değerlendirmek ve

yazılı olarak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat yapmak üzere, enstitü anabilim
dalı başkanlığınca önerilen öğretim üyeleri arasından üç asıl, bir yedek üyeli jüri oluşturur.

(2) Değerlendirme sonucu kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek adaylar ilgili enstitü mü-
dürlüğü tarafından ilan edilir.

Süre
MADDE 23 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç olmak üzere

yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği
dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz
yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesiyle kabul edilenler için on
yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesiyle kabul edilenler
için ise altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen sürelerin sonuna kadar tamamla-
yamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

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

Tez danışmanı atanması ve değişikliği
MADDE 24 – (1) Enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadro-

sunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu
ile tez başlığını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi enstitü yönetim kurulu ka-
rarıyla kesinleşir. Tez danışmanı, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanır.

(2) Danışman, öncelikle öğrencinin kayıtlı bulunduğu anabilim dalı öğretim üyeleri
arasından veya yoksa Üniversite kadrosunda bulunan ilgili alandaki öğretim üyeleri arasından,
anabilim dalı başkanlığının önerisiyle enstitü yönetim kurulu tarafından atanır. Üniversite kad-
rosunda ilgili alanda öğretim üyesi bulunmaması halinde başka bir yükseköğretim kurumundan
ilgili alanda bir öğretim üyesi danışman olarak atanabilir.
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(3) Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için başarıyla tamam-
lanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden
fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu
dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden atanabilir.

(4) İlgili program disiplinler arası ise danışman tercihen o alanla ilişkili lisansüstü eğitim
programında ders veren öğretim üyeleri arasından atanır.

(5) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerle birlikte yürütülen programlarda, danışman
atamaları kurumlar arasında yapılan protokolle belirlenir.

(6) Doktora tez danışmanının herhangi bir biçimde Üniversitedeki görevinden ayrılması
veya bir yıldan daha uzun süreyle il dışında görevlendirilmesi durumunda, enstitü yönetim ku-
rulu süreç tamamlanıncaya kadar danışmanlığı devam ettirebilir veya yeni bir danışman ata-
yabilir.

Doktora yeterlik sınavı
MADDE 25 – (1) Doktora yeterlik sınavı, öğrencinin alanı ile ilgili temel konularda

kapsamlı bilgi ve beceri ile sentez ve yenilikçilik gücüne sahip olup olmadığının sınanmasını
amaçlar. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Doktora yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır. Sınav tarihleri, enstitü yönetim kurulu
tarafından belirlenir ve ilan edilir. Yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenci en geç beşinci
yarıyılın, lisans derecesiyle kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar
yeterlik sınavına girmek zorundadır.

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

(4) Doktora yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sı-
navda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yeterlik sınavı jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü
sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı ya da başarısız olduğuna salt
çoğunlukla karar verir. Gerekçeli ve yazılı bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca, ye-
terlik sınavını izleyen üç gün içinde, bir tutanakla enstitü müdürlüğüne bildirilir.

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

(6) Yeterlik sınav jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-
lamış olsa bile toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler alma-
sını önerebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

Tez izleme komitesi
MADDE 26 – (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için bir ay içinde,

ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla bir tez
izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-
ka, enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci danışman olması
durumunda bu danışman, dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anabilim/anasanat
dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla komite üyeliklerinde
değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 27 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci, sınav tari-

hinden itibaren en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma pla-
nını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesinin önünde sözlü olarak savunur. Tez önerisi
savunması dinleyicilere açık olabilir; dinleyiciler tez önerisine katkıda bulunabilir.
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(2) Öğrenci, tez önerisiyle ilgili yazılı bir raporu danışmanına verir ve bu öneri sözlü
savunma tarihinden en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtılır.

(3) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu öneriyi salt çoğunlukla kabul veya redde-
der. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla
verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca, işlemin bitişini izleyen üç gün içinde
enstitüye tutanakla bildirilir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, danışmanının ve/veya tez konusunun değiştirilmesini
isteyebilir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi oluşturulabilir. Programa aynı danışmanla
devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise
altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen
öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-
muz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı ta-
rihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar ya-
pılan çalışmaların özeti ve izleyen dönemde yapılacak çalışmalar belirtilir. Öğrencinin çalış-
maları komite üyelerince başarılı ya da başarısız olarak belirlenir. Gerekçeli ve yazılı bu karar,
anabilim dalı başkanlığınca enstitü müdürlüğüne bir tutanakla bildirilir.

(6) Tez çalışma raporu üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğ-
rencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(7) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde girmeyen
öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 28 – (1) Tez çalışması başarılı bulunup kabul edilen öğrenci, elde ettiği so-

nuçları ilgili tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak
savunmak zorundadır.

(2) Öğrencinin tezinin sonuçlandırılabilmesi için en az üç başarılı tez izleme komitesi
raporu sunulmuş olması gerekir.

(3) Tez çalışmasını tamamlayan öğrencinin, tezini jüri önünde savunabilmesi için varsa
Senato tarafından kabul edilmiş ve ilan edilmiş yayın ve diğer şartları yerine getirmesi gere-
kir.

(4) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile
birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna
ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal ya-
zılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde ger-
çek bir intihalin tespiti halinde, gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere, tez enstitü yönetim
kuruluna gönderilir.

(5) Doktora tez jürisi, danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ens-
titü yönetim kurulunun onayıyla atanır. Tez jürisi, öğrencinin tez izleme komitesinde bulunan
üç öğretim üyesi ile en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim
üyesi ve iki yedek (bir Üniversite içi-bir Üniversite dışı) öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın
oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı ol-
maması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı
olmaksızın jüride yer alabilir.

(6) Doktora tez jürisi, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay
içinde enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihte toplanarak öğrenciyi tez savunma
sınavına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bö-
lümünden oluşur. Tarihi önceden ilan edilen sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve
alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(7) Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan asıl üyeler yerine, ilgili ana-
bilim dalı başkanlığınca yedek üyeler davet edilir. Eksik üye ile jüri toplanamaz. İlan edilen
günde yapılamayan sınav için durum bir tutanakla tespit edilir. İlgili anabilim dalının görüşü
de alınarak en geç on beş gün içinde ikinci bir sınav günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan
jüriler konusunda yapılacak işleme enstitü yönetim kurulu karar verir.
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(8) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, düzeltme veya ret kararı verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlı-
ğınca, tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(9) Tezi kabul edilen öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle son haline getirilmiş tezini,
enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlayıp ciltlenmiş olarak, en geç bir ay içerisinde
enstitüye teslim eder.

(10) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gereğini yapa-
rak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin
tezi reddedilmiş kabul edilir.

(11) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
Diploma
MADDE 29 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak

kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyası ile dijital kopyasını tez sınavına giriş ta-
rihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan
öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim
süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine
getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin
dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Doktora diploması üzerinde anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından
onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin, sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüsha-
sının teslim edildiği tarihtir.

(3) İlgili enstitü tarafından, tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir
kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere
YÖK’e gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar
MADDE 30 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

sını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eş-
değeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler
için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla
en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak
üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için de
en az 42 kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi ça-
lışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

Başvuru ve kabul
MADDE 31 – (1) Sanatta yeterlik programına başvurabilmek için adayların lisans veya

yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar me-
zunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans
derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puana, lisans derecesiyle
başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puana sahip olmaları gerekir.

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuran adayların lisans mezuniyet
not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya eşdeğeri olması gerekir.

(3) Sanatta yeterlik programına başvuracak olan adayların sanatta yeterlik programla-
rına kabulünde, ALES puanı ve yüksek lisans not ortalaması ile yazılı olarak yapılacak bilimsel
değerlendirme ve/veya mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirile-
bilir. Değerlendirmede ALES puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans ortalamasının
%20’si, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat/yetenek sınavı/port-
folyö incelemesi sonucunun %30’u dikkate alınarak başarı sıralaması belirlenir.
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(4) ALES puanı koşulu aranmayan güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara ilişkin
anabilim/anasanat dallarından mezun olan adaylarda lisans mezuniyet not ortalaması ile yazılı
olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat/yetenek sınavı/portfolyö sonucu de-
ğerlendirilir. Değerlendirmede lisans mezuniyet not ortalamasının %50'si ve yazılı olarak ya-
pılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat/yetenek sınavı/portfolyö sonucunun %50'si
dikkate alınarak başarı sıralaması belirlenir.

(5) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK 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 eşdeğeri bir puan alınması gerekmektedir.

(6) Sanatta yeterlik programlarına başvuru, ilanda belirtilen süre içinde, ilgili enstitü
müdürlüklerine yapılır.

(7) Sanatta yeterlik programına başvuran adaylara, ilgili anasanat dalı başkanlığının
gerekli görmesi halinde, özel yetenek sınavı da yapılabilir. Bu sınav sonucu mülakat notu ile
birlikte değerlendirmeye alınır.

Değerlendirme jürisi
MADDE 32 – (1) Enstitü yönetim kurulu sanatta yeterlik başvurularını değerlendirmek

ve yazılı olarak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat/yetenek sınavı/portfolyö de-
ğerlendirmelerini yapmak üzere, enstitü anabilim dalı başkanlığınca önerilen öğretim üyeleri
arasından üç asıl, bir yedek üyeli jüri oluşturur.

(2) Değerlendirme sonucu kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek adaylar ilgili enstitü mü-
dürlüğü tarafından ilan edilir.

Süre
MADDE 33 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

geçen süre hariç yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin
derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına ba-
kılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesiyle kabul
edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesiyle kabul
edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğ-
rencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmalarını azami süresi sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üni-
versite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli
kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik te-
zinde başarılı olamayanlara talepleri halinde aynı anabilim dalının varsa tezsiz yüksek lisans
diploması verilir.

Danışman atanması ve değişikliği
MADDE 34 – (1) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık ya-

pacak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğrencinin bir-
likte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını
enstitüye önerir, bu öneri enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

(2) Tez danışmanının en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Sanatta
yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez
danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil
gibi çalışmalar yönetilebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş
olmak gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta yeterlik
derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Danışman, öğretim üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim gö-
revlileri arasından seçilir.
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Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 35 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-

ser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Senato tarafından kabul edilen yazım
kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını
jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalış-
malarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar.
Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşüyle birlikte istenen sayıdaki tezi anabi-
lim/anasanat dalı başkanlığı aracılığı ile enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin
intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki ve-
rilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü
yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını da-
nışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı
olarak belirtir ve tezleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim
üyesi olmak üzere danışman dâhil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hu-
susunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı
kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itiba-
ren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının
sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü
öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler
başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı iz-
leyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başa-
rısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(7) Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay
içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik
çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sa-
natta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına kabul edilip tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olamayanlara, talepleri halinde varsa
aynı anasanat dalının tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 36 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen
bir diploma verilir.

(2) Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim
edildiği tarihtir.

(3) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta
yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyası ile dijital kopyasını tez sınavına giriş tarihinden iti-
baren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci
doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini
en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirin-
ceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dol-
ması halinde sanatta yeterlik eğitimi ile ilişiği kesilir.

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin
bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere
YÖK’e gönderilir.
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ALTINCI BÖLÜM
Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim ve öğretim dili
MADDE 37 – (1) Yabancı dilde eğitim ve öğretim yapılan programlar dışında, eğitim

ve öğretim dili Türkçe’dir.
(2) Anabilim/anasanat dalının teklifi, enstitü kurulunun onayı ve Senatonun kararı ile

belirli programlarda mesleki derslerin tamamı veya bir kısmı yabancı dilde verilebilir.
(3) Türkçe okutulan derslerde yabancı dilde yazılmış kitaplar izlenebilir; ödev ve ben-

zeri çalışmaların yabancı dilde hazırlanması istenebilir.
(4) Yabancı dilde verilecek ders, uygulama ve sınavları yapacak ilgili öğretim üyeleri-

nin, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumla-
rında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin
Yönetmelikte belirtilen şartları taşıması gerekir.

Akademik yıl
MADDE 38 – (1) Eğitim ve öğretim, yarıyıl esasına göre yapılır. Her akademik yıl güz

ve bahar yarıyıllarından oluşur. Yaz yarıyılının açılıp açılmayacağı enstitü kurulu kararıyla ay-
rıca belirlenir. Bir yarıyıl sınavlar hariç en az yetmiş iş gününden oluşur.

(2) Güz, bahar ve yaz yarıyıllarına ilave olarak, kurslar, stajlar ve benzeri programlar
eklenebilir. Bunların takvimi, süresi ve şekli enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından
belirlenir.

Yeni öğretim programlarının açılması
MADDE 39 – (1) Enstitü kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayıyla

yeni lisansüstü programlar açılabilir.
(2) Lisansüstü programlar, enstitü anabilim/anasanat dalları ile aynı adları taşır. Ancak

enstitü kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve YÖK’ün kararıyla enstitünün bir anabilim/ana-
sanat dalına bağlı, o anabilim/anasanat dalından farklı bir ad taşıyan bir lisansüstü program da
açılabilir.

(3) Enstitü kurulunun teklifi, Senatonun uygun görüşü ve YÖK’ün onayıyla, yurt için-
deki veya yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurum ve kuruluşlarıyla ortak programlar yürü-
tülebilir.

Derslerin açılması ve sorumlularının belirlenmesi
MADDE 40 – (1) Anabilim/anasanat dallarının, lisansüstü eğitim programları, eğitim

hedefleri, programlara giriş ve mezuniyet koşulları, programların içerdiği zorunlu ve seçmeli
dersleri, bunların kredileri ve benzeri konulara ilişkin esaslar; anabilim/anasanat dalı başkan-
lığının teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Enstitülerde lisans,
yüksek lisans ve doktora programlarında aynı isim veya içerikli ders açılamaz.

(2) Enstitülerin programlarında her yarıyıl hangi derslerin açılacağı, derse kaydolacak
öğrenci sayıları ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği anabilim/anasanat
dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

(3) Lisansüstü dersler, öğretim üyeleri tarafından verilir. Ancak, zorunlu hallerde ana-
bilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla dok-
tora derecesine sahip öğretim görevlileri veya sanatçı öğretim elemanları da lisansüstü ders
verebilir. Gerekli görüldüğünde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, müdürün
olumlu görüşü ve Rektörlüğün onayıyla Üniversite dışından da öğretim elemanı görevlendiri-
lebilir.

Yabancı dil hazırlık eğitimi
MADDE 41 – (1) Enstitülerde yüksek lisans programına kayıt yaptıran öğrenciler için

isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencilerinin, kayıt,
eğitim-öğretim, sınav ve başarı durumlarına ilişkin işlemleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre
yürütülür.
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Yurtdışı eğitim
MADDE 42 – (1) Öğrenciler için, masrafları öğrenciye ait olmak üzere, yurt dışında

kısa veya uzun süreli eğitim veya uygulama imkânları, enstitünün özel anlaşmalarla ortaklaşa
eğitim yürüttüğü veya öğrencinin kişisel girişimleri sonucu bulduğu yükseköğretim kurumla-
rından sağlanabilir.

(2) Bu eğitim veya uygulamaların, öğrencinin enstitüdeki eğitim programının bir parçası
olarak değerlendirilebilmesi için öğrencinin yurt dışına çıkmasından önce ilgili anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı gerekir.

(3) Yurt dışında geçirilecek süre, bu Yönetmelikte belirtilen öğretim sürelerinden sayılır
ve yurt dışındaki eğitim ve uygulamalarda da ilgili enstitüde aranan başarı koşulları aranır. Yurt
dışındaki eğitimin not ve kredi eşdeğerliği, ilgili yükseköğretim kurumundan gönderilecek bel-
gelere göre anabilim/anasanat dalının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunca karara bağla-
nır.

Uzaktan öğretim
MADDE 43 – (1) YÖK kararıyla, Üniversitede öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı

mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayanan öğretim
faaliyetlerinin planlandığı ve düzenlenip yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları
açılabilir. Uzaktan öğretime ilişkin hususlar, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Ders seçme ve derse kayıt
MADDE 44 – (1) Lisansüstü programlardaki zorunlu ve seçmeli dersler ile varsa ön

koşul dersleri, bunların kredileri, dönemleri ve sorumlu öğretim elemanları, ilgili anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü kurulunca kararlaştırılır ve Senatonun onayından
sonra uygulanır.

(2) Anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla
öğrenciler yurt içi ve yurt dışındaki başka yükseköğretim kurumlarından da lisansüstü dersler
alabilirler.

(3) Öğrenciler, akademik takvimde belirlenen süreler içinde, kayıt yaptırdığı derslerde
danışmanlarının onayıyla ekleme veya silme yapabilirler. Öğrencilerin ders ekle-sil dönemin-
den sonra dersten çekilme talepleri enstitü yönetim kurulunda değerlendirilerek karara bağlanır.
Ancak bu dersler için ücret iadesi yapılmaz.

Derslere devam
MADDE 45 – (1) Senato tarafından uzaktan eğitim sistemiyle verilmesi uygun bulunan

dersler hariç derslere, laboratuvarlara ve uygulamalara devam zorunludur. Teorik derslerin
%30’undan, uygulama/laboratuvar saatlerinin de %20’sinden fazlasına katılmayan bir öğrenci
o dersin genel sınavına alınmaz. Devamsızlıkları nedeniyle sınava girme hakkı kazanamayan-
ların listesi, genel sınavdan en az bir hafta önce ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından
ilan edilerek eğitim bilgi sistemine işlenir ve idareye bilgi verilir.

(2) Öğrencilerin ders, uygulama, laboratuvar ve benzeri çalışmalara devamları ilgili
öğretim elemanı tarafından izlenerek değerlendirilir. Not yükseltmek amacıyla tekrarlanan veya
başarısızlık nedeniyle tekrar alınan derslerde devam koşulu aranmaz.

Sınavlar
MADDE 46 – (1) Sınavlar; ara sınav, genel sınav, bütünleme sınavı ve mazeret sınavı

olmak üzere yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak aşağıdaki şe-
kilde yapılır. Sınavlara girmeyen bir öğrenci o sınav hakkını kullanmış ve sıfır puan almış sa-
yılır.

a) Ara sınav: Her dersten en az bir ara sınav yapılır. Öğretim elemanı, ödev, proje, la-
boratuvar/atölye ve benzeri çalışmaları ara sınav olarak değerlendirebilir.

b) Genel sınav: Bir dersin genel sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır.
c) Bütünleme sınavı: Enstitü kurulu kararıyla program bazında, öğretim yılının başında

ilan edilmek kaydıyla, genel sınavda başarısız olunması ya da genel sınava herhangi bir sebeple
girilememesi halinde açılan sınavdır.

2 Mart 2020 – Sayı : 31056                                    RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 15



ç) Mazeret sınavı: Ara sınav yerine yapılan sınavdır. Ara sınava girme hakkını elde
ettiği halde, haklı ve geçerli mazeretleri sebebiyle sınava giremeyen öğrencilerden, mazeretleri
enstitü yönetim kurulunca kabul edilenler, sınav haklarını ilgili yönetim kurulunca belirlenen
takvime göre kullanırlar.

Ders başarı notu
MADDE 47 – (1) Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Bir dersten

başarılı sayılmak için, başarı notunun yüksek lisans programında en az 65 (C), doktora/sanatta
yeterlik programında ise en az 75 (B-) olması gerekir. Bir dersin yarıyıl içi sınavlarının sayısı,
şekli, ders başarı notuna etki etme oranları ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında
eğitim bilgi sistemine girilir ve öğrencilere duyurulur. Genel sınavın ders başarı notuna etkisi
%30’dan az, %70’ten fazla olamaz.

(2) Derslerin yarıyıl sonuç formları yarıyıl sonunda, öğretim elemanınca imzalanarak,
ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitü müdürlüğüne iletilir.

(3) Tekrar edilen ve not yükseltmek için alınan derslerde yaz öğretimi dâhil öğrencinin
aldığı en son not esas alınır.

(4) Her ders için öğrencilere verilecek başarı notlarını gösterir harfli başarı notu ve kar-
şılık gelen başarı katsayısı ile puan karşılıkları ve dereceleri aşağıda belirtilmiştir:

HARFLİ BAŞARI BAŞARI
PUANLAR NOTU KATSAYISI DERECESİ
95-100 A 3,77-4,00 Pekiyi
90-94 A- 3,55-3,76 Pekiyi
85-89 B+ 3,34-3,54 Pekiyi
80-84 B 3,13-3,33 İyi
75-79 B- 2,91-3,12 İyi
70-74 C+ 2,70-2,90 İyi (YL) / Geçmez (Dr)
65-69 C 2,48-2,69 Orta (YL) / Geçmez (Dr)
0-64 F(F1-F2) <2,48 Geçmez
(5) Dördüncü fıkrada yer alan tabloda belirtilen;
a) (F1): Derse devam ettiği halde geçer not alamayan öğrencilere,
b) (F2): Devamsızlık nedeniyle dersten kalan öğrencilere verilen harfli başarı notunu, 
ifade eder.
Sınav sonuçlarına itiraz ve hata düzeltme
MADDE 48 – (1) Maddi hatalar nedeniyle sınav sonuçlarına itirazı olan öğrenci, bu

itirazını sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili enstitü müdürlü-
ğüne yazılı olarak yapabilir. Bu itiraz ders sorumlusuna iletilerek maddi hata incelemesi yapıl-
ması sağlanır. Değerlendirmede maddi hata görülürse, gerekli not düzeltmesi Enstitü Yönetim
Kurulunca sonuçlandırılır.

(2) Ders sorumlusu yaptığı bir değerlendirme hatasını kendisi tespit ettiği takdirde yazılı
olarak enstitü müdürlüğüne başvurur. Bu başvuru ilan edilen başarı notunda bir değişiklik ge-
rektiriyorsa, not düzeltmesi Enstitü Yönetim Kurulunca sonuçlandırılır. Yapılan değişiklik Mü-
dürlük tarafından öğrenciye yazılı olarak duyurulur.

Ağırlıklı not ortalamaları
MADDE 49 – (1) Bir dersin ağırlıklı notu, o dersin kredi değeri (AKTS) ile başarı kat-

sayısının çarpımı sonucunda bulunan sayıdır.
(2) Dönem ağırlıklı not ortalaması (DANO); öğrencinin belirlenen yarıyılda programına

aldığı bütün derslerin ağırlıklı notları toplamının, alınan derslerin kredi değerleri (AKTS) top-
lamına bölünmesiyle bulunur.

(3) Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO); öğrencinin programa kabul edilmesinden
itibaren kayıt yaptırdığı tüm derslerin ağırlıklı notları toplamının, bu derslerin kredi değerleri
(AKTS) toplamına bölünmesiyle elde edilen sayıdır.
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(4) Ortalamaların hesaplanması sonucu ortaya çıkan değerler, virgülden sonra iki ha-
neye yuvarlanır; virgülden sonraki üçüncü hane beşten küçükse sıfıra, beş ve beşten büyük ise
ikinci haneyi arttıracak şekilde yuvarlanarak hesaplanır.

Kredi transferi
MADDE 50 – (1) Bir öğrencinin enstitüye kaydolmadan önceki herhangi bir

yurtiçi/yurtdışı yükseköğretim kurumundan aldığı ve başarmış olduğu lisansüstü dersler da-
nışmanın uygun görüşü, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim
kurulunun onayıyla kayıt yaptırdığı programa transfer edilir. Transfer edilen derslerin notları
not ortalamasına katılır.

(2) Değişim programları kapsamında yurtiçi/yurtdışındaki üniversitelerden alınan ders-
ler; bunlara eşdeğer olan veya eşdeğer sayılabilecek derslerin yerine kabul edilir veya seçmeli
ders olarak öğrencinin kredisine ve transkriptine işlenir.

(3) Bir yüksek lisans programında alınan ve bu program için geçerli sayılan krediler,
doktora/sanatta yeterlik programına transfer edilmez.

Öğrenim ücreti
MADDE 51 – (1) Öğrenim ücretleri, her akademik yıl başlamadan önce, Mütevelli He-

yeti tarafından belirlenir ve her dönem başında, kayıt/kayıt yenileme aşamasında ödenir.
(2) Öğretim ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz veya yenilenmez.
(3) Yüksek lisans/doktora programlarında verilecek burs sayısı, indirim oranları, miktarı

ve koşulları, Mütevelli Heyetinin verdiği yetki kapsamında Üniversite Yönetim Kurulu tara-
fından belirlenir.

Enstitüye kayıt yaptırma
MADDE 52 – (1) Kazanan adaylar, istenen belgeleri, süresi içinde enstitüye vererek

kesin kayıtlarını yaptırırlar. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya onaylı örneği kabul edilir.
Süresi içinde haklı ve geçerli mazereti olmaksızın kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt
haklarını kaybetmiş sayılırlar. Özel öğrenci kayıtları, ders ekleme-silme süresi sonuna kadar
yapılabilir.

(2) Belgelerinde tahrifat bulunanlar ile belgelerindeki eksikliği süresi içinde gidereme-
yenlerin kayıtları yapılmaz, yapılmış ise iptal edilir.

Kayıt yenileme
MADDE 53 – (1) Kayıtlar, her dönem başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde

ders seçimi ve öğrenim ücreti ödenmesi kaydıyla yenilenir. Kayıt yenileme sırasında öğrencinin
alacağı dersler, tez, proje, seminer ve benzeri çalışmalar da belirlenir.

(2) Süresi içerisinde öğrenim ücreti yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciler, o
dönem için devam etme hakkından vazgeçmiş sayılırlar ve öğrencilik haklarından yararlana-
mazlar.

(3) Not yükseltmek amacıyla veya başarısızlık nedeniyle tekrarlanan dersler için tekrar
öğrenim ücreti alınmaz.

Kayıt sildirme
MADDE 54 – (1) Aşağıdaki durumlarda enstitü yönetim kurulunca öğrencilerin kayıtlı

oldukları programdan kayıtları silinir:
a) İlgili programın, mevzuatta belirlenen azami öğretim süresi sonunda tamamlanama-

ması.
b) Öğrencinin kayıt sildirme talebi.
c) Üniversiteden çıkarma cezası almış olması.
(2) Öğrenim gördüğü döneme ait borcu bulunmayan ve kaydını sildirmeyi talep eden

öğrenciye o dönem için alınmış olan öğrenim ücreti iade edilmez.
Kayıt dondurma
MADDE 55 – (1) Haklı ve geçerli nedenlerin varlığı hâlinde, öğrencinin veya vekilinin,

yazılı olarak başvurusu üzerine, öğrenciye bir veya iki yarıyıl izin verilebilir. Öğrencilerin izin
istekleri ve gerekçeleri, ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilir ve sonuç Rektörlüğe
bildirilir.
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İzinli sayılma
MADDE 56 – (1) Haklı ve geçerli bir nedenle öğrenimine ara vermek zorunda olan ya

da öğrenimine katkıda bulunacak yurt dışı burs, araştırma ortamı gibi olanaklar elde eden öğ-
renciye; danışmanının önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve enstitü
yönetim kurulunun kararıyla izin verilebilir.

(2) Yurt dışı öğrenci değişim programları çerçevesinde öğrenim gören öğrencilerin yurt
dışında geçirdikleri süreler eğitim-öğretim süresinden sayılır.

(3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanununda belirtilen mazeret
ve hastalık izinleri ile doğum nedeniyle kadın öğrenciye verilen ücretsiz izin ve muvazzaf as-
kerlikte geçen süreler azami öğretim süresine eklenir.

İzinli sayılamayacak öğrenciler
MADDE 57 – (1) Kesinleşmiş bir mahkûmiyet hali olan öğrenciler izinli sayılmazlar.
Mazeretler
MADDE 58 – (1) Sağlıkla ilgili mazereti olan öğrenci, almış olduğu raporunu maze-

retinin bitimini izleyen üç iş günü içinde enstitü müdürlüğüne teslim eder.
(2) Öğrenci mazeret sınavlarına rapor bitiminden sonra girebilir. Rapor süreleri, öğre-

nim sürelerinin hesabında göz önüne alınmaz. Bir yarıyılda, beş hafta veya daha fazla süreli
raporu olan öğrenciler o yarıyıl izinli sayılabilir.

(3) Anne, baba, eş, kardeş veya çocuğunun ölümü veya ağır hastalığı halinde bakacak
başka bir kimsenin bulunmaması ya da enstitü yönetim kurulunca kabul edilebilecek mazeret-
lerin ortaya çıkması halinde enstitü yönetim kurulu öğrencinin mazeretli sayılmasına karar ve-
rebilir.

İzinli veya raporlu geçen sürede ücret ödeme
MADDE 59 – (1) Bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen haklı ve geçerli ne-

denlerle izinli veya raporlu sayılan öğrencilerin, izinli ve raporlu olduğu süre içerisinde öğ-
rencilik hak ve yükümlülükleri devam eder.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Bilimsel/sanatsal hazırlık programı
MADDE 60 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden

lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından
farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yük-
seköğretim kurumlarından almış olanlar için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık
programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel/sanatsal hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü
programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez.

(3) Bilimsel/sanatsal hazırlık programında alınan dersler için öğrencinin ders aldığı li-
sans/lisansüstü programa ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır.

(4) Bilimsel/sanatsal hazırlık programına devam eden öğrencilere yazılı başvuruda bu-
lunmaları koşuluyla, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun
kararıyla bilimsel/sanatsal hazırlık derslerine ek olarak, ilgili lisansüstü programa yönelik ders-
ler de verilebilir.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi
bu süreye dâhil edilmez. Bu süre kayıt dondurma dışında uzatılamaz ve süre sonunda alması
gereken tüm dersleri başarı ile tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu
programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

Özel öğrenciler
MADDE 61 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşüyle
lisansüstü derslere özel öğrenci statüsünde kayıt yaptırabilirler.
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(2) Özel öğrencilere ilişkin esaslar şunlardır:
a) Özel öğrencilerin derslere kayıt olabilmeleri için ilgili dersleri açan anabilim/anasanat

dallarından onay almaları ve mali yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekir.
b) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamazlar, ancak

kendilerine izledikleri programlarda aldıkları dersleri ve notlarını gösterir bir belge verilir.
c) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar derse devam, sınav, disiplin ve bunlara benzer

yükümlülükleri yerine getirmek zorundadırlar.
ç) Özel öğrencilik, ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim

olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.
d) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı

olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde ve-
rilen derslerin %50’sini geçemez.

Yatay geçiş yolu ile kabul
MADDE 62 – (1) Üniversite içinde başka bir enstitü/anabilim dalı veya başka bir yük-

seköğretim kurumunun lisansüstü programlarında bilimsel hazırlık hariç en az bir yarıyılı ta-
mamlamış, aldığı bütün dersleri başarmış öğrenciler, lisansüstü programlar için belirlenen kon-
tenjanlar dâhilinde yatay geçiş yoluyla kabul edilebilirler. Başvuran öğrenciler, genel not orta-
lamasına göre asıl ve yedek olarak sıralanırlar.

(2) Başvuruların kabul edilebilmesi için;
a) İlgili anabilim/anasanat dalında yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programının

bulunması,
b) Öğrencinin ilgili programa başvurduğu döneme kadar almış olduğu GANO’nun yük-

sek lisans için 4,00 üzerinden en az 2,48 veya 100 üzerinden en az 65; doktora/sanatta yeterlik
için 4,00 üzerinden en az 2,91 veya 100 üzerinden en az 75 olması,

c) Öğrencinin yabancı dil seviyesinin enstitünün kendi öğrencileri için belirlediği ko-
şulları sağlamış olması,

ç) Herhangi bir programa yatay geçiş ile kabul edilen öğrencinin, geçiş yaptığı progra-
mın gerektirdiği toplam kredinin en az yarısını bu programdan almış olması,

gerekir.
(3) Başvurusu kabul edilen bir öğrencinin önceden almış olduğu derslerden hangilerinin

kredi transferi kapsamında geçerli sayılıp kabul edileceğine ve intibakı için ek ders alıp alma-
yacağına ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine, enstitü yönetim kurulu ka-
rar verir.

Yabancı uyruklu öğrenciler
MADDE 63 – (1) Eğitimini yurt dışında tamamlayan Türk ve yabancı uyruklu adayların

lisansüstü programlara kabulünde tamamen yabancı dilde eğitim veren programlar dışında li-
sansüstü eğitim için başvuran adayların, TÖMER’in Türkçe yeterlik sınavını C1 düzeyinde ba-
şarmaları veya Yunus Emre Enstitüsünden alınacak Türkçe yeterlik belgesine sahip olmaları
veya Üniversite tarafından yapılan Türkçe yeterlik sınavından başarılı olmaları gerekir.

(2) Lisans veya yüksek lisans eğitimini Türkçe eğitim verilen programlardan alanlar
ile tamamen yabancı dilde yürütülen programlara başvuracak adaylardan Türkçe yeterlik bel-
gesi istenmez.

(3) Lisansüstü programlara yabancı uyruklu adayların kabulünde ALES veya eş değeri
bir sınavdan belirli bir puan almış olma şartı aranmayabilir. Enstitüler, bu Yönetmelik hüküm-
lerine uygun olmak kaydıyla program bazında yabancı uyruklu öğrencilerin kabulüne ilişkin
usul ve esaslara özel düzenlemeler getirebilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri, YÖK, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 65 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 66 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Medipol Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Ankara Medipol Üniversitesinden:
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS 

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ankara Medipol Üniversitesi birimlerinde

yürütülen ön lisans ve lisans eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ankara Medipol Üniversitesinin fakülte, yüksekokul

ve meslek yüksekokullarında yürütülen ön lisans ve lisans düzeyindeki eğitim-öğretim ve sınav
esaslarına 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) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencinin bir dersi başarı ile tamamlaya-

bilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünü ifade eden krediyi,
b) Birim: Ankara Medipol Üniversitesinin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokul-

larını,
c) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunları ile ilgilenmek üzere gö-

revlendirilen öğretim elemanını,
ç) Dekan: Üniversiteye bağlı fakültelerin dekanını,
d) İlgili yönetim kurulu: Üniversitenin fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokul-

larının yönetim kurulunu,
e) Müdür: Üniversitenin yüksekokul veya meslek yüksekokullarının müdürünü,
f) Mütevelli Heyeti: Ankara Medipol Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
g) Rektör: Ankara Medipol Üniversitesi Rektörünü,
ğ) Senato: Ankara Medipol Üniversitesi Senatosunu,
h) Üniversite: Ankara Medipol Üniversitesini,
ı) Yönetim Kurulu: Ankara Medipol Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Giriş ve Kayıt

Kontenjanlar
MADDE 5 – (1) Her akademik yılda bir sonraki öğretim yılı için Üniversitenin birim-

lerine alınacak öğrenci kontenjanları, ilgili birimin önerisi üzerine, Senato tarafından belirle-
nerek Yükseköğretim Kuruluna teklif edilir.

Öğrenci kabulü
MADDE 6 – (1) Üniversitenin birimlerine öğrenci kabulü, Yükseköğretim Kurulu ta-

rafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Yatay geçiş yolu ile kabul
MADDE 7 – (1) Üniversitenin fakülte ve yüksekokullarına Üniversite içinden ve Üni-

versite dışından yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulüne ilişkin esaslar, 24/4/2010 tarihli ve 27561
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sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düze-
yindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi
Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato
tarafından belirlenir.

Öğrenim ücreti
MADDE 8 – (1) Öğrenim ücretleri, her akademik yılın başında, Mütevelli Heyeti ta-

rafından belirlenir. Öğrenim ücretinin ilk taksiti güz yarıyılı, ikinci taksiti ise bahar yarıyılının
başında, ders kaydı veya yenilenmesi esnasında ödenir. Gerekli görüldüğünde, Mütevelli He-
yetince öğrenim ücretinin ikiden fazla taksitle ödenmesine karar verilebilir. Burslu öğrenciler
dışında, öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz veya yenilenmez.

Üniversiteye kayıt yaptırma
MADDE 9 – (1) Üniversiteye yeni kayıtlar, ilgili mevzuat hükümlerine göre ilân edilen

tarihler arasında Rektörlük tarafından yapılır. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite
tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adlî sicil kaydına ilişkin olarak adayın
yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(2) Belgelerinde tahrifat bulunduğu tespit edilenler ile belgelerindeki eksikliği süresi
içinde gideremeyenlerin kayıtları yapılmaz, yapılmış ise iptal edilir.

Kayıt yenileme
MADDE 10 – (1) Kayıtlar, her yarıyıl başında akademik takvimle belirlenen tarihler

arasında yenilenir. Kayıt yenileme sırasında öğrencinin o yarıyılda alacağı dersler de belirlenir.
Öğrenciler, akademik takvimde belirlenen süreler içinde, o yarıyılda seçeceği derslere ekleme
veya çıkarma yapabilirler. Üst üste dört yıl kaydını yenilemeyen öğrencilerin durumları Yöne-
tim Kurulunda görüşülerek Yükseköğretim Kurulunun onayına sunulmak üzere karara bağlanır.

Kayıt sildirme
MADDE 11 – (1) Kayıt sildirmek isteyen öğrenci veya resmi vekili, bir dilekçe ile ilgili

dekanlık/müdürlüklere başvurur. İlgili yönetim kurulunca öğrencinin kayıt silme işlemi yapı-
larak ilişiği kesilir.

(2) Kayıt sildirmek isteyen öğrencinin, kayıt sildirme başvurusunun yapıldığı yarıyıl/yıl
öncesi dönemin mali taahhüdünü yerine getirmesi zorunludur. Aksi takdirde öğrencinin kaydı
silinmez.

(3) Kaydı silinen öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyıla ait yapmış olduğu ödemeler iade
edilmez.

Öğrenci danışmanlığı
MADDE 12 – (1) Her öğrenciye, bu Yönetmelik hükümlerine göre bir akademik prog-

ram izlemesini sağlamak üzere, ilgili yönetim kurulu tarafından görevlendirilen bir öğretim
elemanı danışman olarak atanır.

Misafir ve özel öğrenci
MADDE 13 – (1) Misafir öğrenciler, herhangi bir üniversitenin eğitim-öğretim prog-

ramlarından birine kayıtlı olmadıkları halde kendilerine yalnız bazı derslere katılma izni verilen
kişilerdir. Misafir öğrencilerin kabulü ve alacağı dersler, ilgili akademik bölüm/programın öne-
risi ve ilgili dekanlık/müdürlüğün onayı ile yapılır. Misafir öğrenciler derslere devam dışında
öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ancak, kayıt oldukları dersleri ve varsa aldıkları notları
gösteren bir belge istemeleri halinde kendilerine verilir. Misafir öğrencilerden Üniversiteye
9 uncu madde hükümlerine göre kesin kayıt yaptıranların aldıkları ve başarmış oldukları ders-
lerden ilgili akademik bölüm/program tarafından uygun görülenler için ders muafiyeti işlemi
uygulanır.
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(2) Yurt içinde veya yurt dışında başka bir yükseköğretim kurumunda ön lisans veya
lisans düzeyinde öğrenim gören öğrenciler kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla
Üniversiteye tam zamanlı özel öğrenci olarak ders almak için başvurabilirler. Başvurular, ilgili
bölüm/program başkanlığınca değerlendirilir ve başvurulan akademik birimin yönetim kuru-
lunca karara bağlanır. Özel öğrencilere, aldıkları dersler ve başarı notlarını belirten bir belge
istemeleri halinde verilir.

(3) Misafir veya özel öğrenciler ile ilgili düzenleme bir yönerge ile yapılır. Bu öğren-
cilerin öğrenim ücretleri Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Engelli öğrenci
MADDE 14 – (1) Engelli öğrenciler için derslerde ve sınavlarda özel düzenlemeler ya-

pılabilir. Bu konudaki usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.
Derslerde eşdeğerlik
MADDE 15 – (1) Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumla-

rından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerini aktar-
mak için akademik takvimde belirlenen tarihlerde başvuruda bulunabilirler. Eşdeğer sayılacak
dersler, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü de alınarak ilgili yönetim kurulunca ka-
rarlaştırılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim dili
MADDE 16 – (1) Bilim alanı bir yabancı dil olan eğitim-öğretim programları dışında,

Üniversitede öğretim dili Türkçe’dir. Ancak, ilgili birimin önerisi, Senatonun kararı ve
Yükseköğretim Kurulunun onayı ile programlarda tamamen veya toplam kredinin yüzde otuzundan
az olmamak üzere kısmen, yabancı dilde öğretim yapılabilir. Türkçe yapılan derslerde de
yabancı dilde kitaplar izlenebilir; ödev, proje ve raporların hazırlanması istenebilir.

Zorunlu yabancı dil dersleri ve hazırlık eğitimi
MADDE 17 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfı, seviye tespit sınavları ve zorunlu yabancı dil

dersleri hakkında, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim
Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara
İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senato kararıyla belirlenecek usul ve esaslar uygulanır.

(2) Yabancı dilde öğretim, Senato kararı ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından
onaylanan programlar için zorunludur. Zorunlu hazırlık sınıfı bulunmayan bir programa kayıt
yaptıran öğrenciler isteğe bağlı olarak hazırlık sınıfına devam edebilirler.

(3) Senatonun belirleyeceği esaslara göre yoğunlaştırılmış yabancı dil yaz programı
açılabilir ve yine uygun görülen tarihlerde seviye tespit sınavları düzenlenebilir.

Türkçe hazırlık eğitimi
MADDE 18 – (1) Türkçe yeterlik/seviye belirleme sınavını başaran ya da Senatonun

belirlediği koşulları sağlayan yabancı uyruklu öğrenciler kayıtlı oldukları eğitim-öğretim prog-
ramına başlarlar. Türkçe yeterlik/seviye belirleme sınavına girip başarısız olan veya bu sınava
girmeyen yabancı uyruklu öğrenciler Türkçe hazırlık sınıfına devam eder.

Meslekî hazırlık eğitimi
MADDE 19 – (1) Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden diploma programlarında

gerekli görülmesi hâlinde meslekî hazırlık sınıfı açılabilir. Meslekî hazırlık sınıfında başarılı
olamayan öğrenciler lisans eğitimine devam edemezler.
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Eğitim-öğretim dönemleri
MADDE 20 – (1) Sınıf geçme esasına göre eğitim-öğretim yapan birimler dışındaki

fakülte ve yüksekokullarda eğitim-öğretim, yarıyıl esasına göre düzenlenir ve ders geçme kredi
sistemi uygulanır. Akademik yıl, güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Senato kararı
ile bunlara yaz yarıyılı da eklenebilir. Bir yarıyıl, sınav ve kayıt dönemleri hariç, en az on dört
hafta (yetmiş işgünü)’dır. Bunlara ilâve olarak, staj ve yaz kursları açılabilir. Staj ve yaz kurs-
larının süresi ve uygulama esasları, ilgili birimin önerisi üzerine Senato kararıyla düzenlenir.

Eğitim-öğretim süresi, ek süreler ve intibak
MADDE 21 – (1) Öğrenciler, kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programlarını ilgili mev-

zuatta belirlenen sürelerde tamamlamak zorundadırlar. Öğrenim süresinin hesaplanmasında
yabancı dil hazırlık programında geçen süreler dikkate alınmaz. Üniversiteden uzaklaştırma
cezası alan öğrencilerin cezalı oldukları süreler öğrenim süresinden sayılır. Bu öğrenciler, söz
konusu süreler için de öğrenim ücreti öderler.

(2) Kayıtlı oldukları diploma programını belirlenen azami sürede tamamlayamayan
ya da tamamlayamayacağı anlaşılan öğrencilere 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hüküm-
lerine göre işlem yapılır.

(3) Bir lisans programının en az dört yarıyılının bütün derslerinden veya o lisans prog-
ramının yüzde altmışından başarılı olup da lisans programını tamamlamayan veya tamamla-
yamayanlar, Üniversite ile ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren altı ay içinde başvurmaları
koşuluyla, meslek yüksekokullarının benzer ve uygun programlarına intibak ettirilebilirler.

Dersler
MADDE 22 – (1) Dersler; zorunlu, seçmeli, ön koşullu ve ortak zorunlu olarak öğretim

programlarında yer alırlar. Fakülte ve yüksekokulların eğitim-öğretim yapılan programlarında
yer alan ders, uygulama ve stajlar ilgili birimin önerisi ve Senatonun kararıyla belirlenir. İlgili
birimin önerisi üzerine Senato, bir dersin iki yarıyıl (yıllık) verilmesini kararlaştırabilir. Tıp ve
diş hekimliği fakültelerinde bütünleşik ve karma eğitim uygulanır.

(2) Dersler aşağıdaki şekildedir:
a) Zorunlu dersler; öğretim programlarında yer alan ve öğrencinin kayıtlı olduğu prog-

ramdan mezun olabilmesi için alıp başarılı olması gereken derslerdir. Tıp ve diş hekimliği fa-
kültelerindeki staj uygulamaları da bu kapsamdadır.

b) Seçmeli dersler; programa bağlı seçmeli ve isteğe bağlı seçmeli derslerden oluşur.
Bunlardan;

1) Programa bağlı seçmeli dersler; öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programlarında
yer alan ve mezun olabilmesi için önerilen belirli dersler veya ders grupları arasından seçerek
alması gereken derslerdir.

2) İsteğe bağlı seçmeli dersler; öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programında yer al-
mayan ve mezuniyet için gerekli olan krediyi tamamlamak üzere bilgi, görgü ve genel kültü-
rünü artırmak amacıyla kendi isteği ve danışmanının onayıyla aldığı derslerdir. İsteğe bağlı
olarak alınan seçmeli dersler, programa bağlı seçmeli derslerin yerine geçmez.

c) Ön koşullu dersler, alınabilmeleri için alt yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden
bir kısmının veya tamamının başarılmasının ve/veya devam koşulunun yerine getirilmesinin
zorunlu olduğu stajlar ile teorik ve uygulamalı derslerdir.

ç) Ortak zorunlu dersler; 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı)
bendinde yer alan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ile yabancı dil hazırlık sınıfı ol-
mayan programlardaki yabancı dil dersleridir. Yabancı dilde eğitim yapılan birimlerde, Atatürk
İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ve Türk Dili dersleri özel bir içerik ve yöntemle okutulabilir.
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(3) Bir dersin yükü, kredi/saat yükü ve AKTS kredi yükü olmak üzere iki şekilde ta-
nımlanır. Kredi/saat yükü o dersin haftalık teorik, laboratuvar ve sınıf içi uygulama saatlerine
bağlı olarak oluşturulan bir değerdir. AKTS kredi yükü, dersi veren bölüm tarafından dersin iş
yükü hesabına bağlı olarak oluşturulan değerdir.

(4) Bir sonraki akademik yıla ait ön lisans ve lisans eğitim programlarında okutulacak
dersler, bu derslerin haftalık saatleri ve AKTS değerleri Rektörlükçe belirlenen takvime göre
ilgili kurullarda kabul edilerek Senatonun onayına sunulur.

(5) Öğrenciler, muaf tutuldukları ve transferini yaptırdıkları dersleri not yükseltmek
için tekrar alamazlar.

Ders programlarının tespit edilmesi
MADDE 23 – (1) Öğrencinin kayıtlı olduğu birimde verilecek derslerin isimleri, ön

koşulları, verileceği yıllar, ders kredileri, öğrenim kazanımları ile ilgili konular, Rektörlükçe
belirlenen akademik takvime uygun olarak ilgili birimlerce kararlaştırılır ve Senatonun onayı
ile kesinleşir. Programlardaki değişiklikler de aynı esaslara göre yapılır.

Çift anadal ve yandal programı
MADDE 24 – (1) Kayıtlı olduğu lisans programında ağırlıklı not ortalaması 2,70 ve

üzerinde olan öğrencilere çift ana dal, ağırlıklı not ortalaması 2,48 ve üzerinde olan öğrencilere
ise yan dal programına devam etme hakkı verilir. Bu programlar hakkında, Yükseköğretim Ku-
rumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan
Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uy-
gulanır.

Ders alma ve dersten çekilme
MADDE 25 – (1) Öğrencilerin ders alma işlemleri, danışmanlarının yardımı ile her ya-

rıyıl başında yapılır. Öğrenciler kayıtlı oldukları birimin programında öngörülen tüm dersleri
almakla yükümlüdürler. Ancak eşdeğer dersin verildiği birimlerden de bu dersler alınabilir.

(2) Öğrencilerin seçtikleri isteğe bağlı seçmeli derslerden alınan not, öğrencinin başarı
durumunda, genel not ortalamasında ve AKTS hesabında dikkate alınır.

(3) Öğrenciler akademik takvimde belirlenen süreler içinde, danışmanların onayı ile
kayıtlı oldukları derslerden çekilebilirler. Bir öğrenci, kayıtlı olduğu programın ilk iki yarıyı-
lındaki derslerden ve başarısız olduğu derslerden çekilemez.

(4) Eğitim-öğretim programlarından kaldırılan derslerden başarısız olanlar, bu derslerin
yerine konulan dersleri alırlar. Bu derslerin yerine ders konulmaması halinde programdan kal-
dırılan derslerden sorumlu tutulmazlar; ancak bu öğrencilerin mezun olabilmeleri için gerekli
AKTS krediyi tamamlamaları zorunludur.

Derslere devam zorunluluğu
MADDE 26 – (1) Öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla verilen dersler haricindeki ders-

lere, laboratuvarlara, uygulamalara ve öğretim elemanlarınca uygun görülen diğer çalışmalara
devam etmeleri zorunludur. Senato tarafından aksine bir karar alınmadıkça, devamsızlık sınır-
larının belirlenmesi ile öğrencilerin devam durumlarının izlenmesi ilgili öğretim üyesinin so-
rumluluğundadır. Ancak devam zorunluluğu teorik dersler için %70, uygulamalı dersler için
%80’den az olamaz. Öğretim elemanı tarafından devamsızlık sınırını aştığı belgelenen öğren-
ciler o dersin genel sınavına alınmaz.

Sınavlar
MADDE 27 – (1) Sınavlar; ara sınav, genel sınav, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı,

mazeret sınavı ve üç ders sınavlarından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem
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sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. İlgili birimce uygun görülen sınav tarihleri sınav-
lardan en az bir hafta önce ilân edilir. Sınavlara girmeyen bir öğrenci sınav hakkını kullanmış
ve girmediği sınavlardan sıfır puan almış sayılır. Gerekli hallerde ilgili yönetim kurulu kararı
ve Rektörlük onayı ile Cumartesi ve Pazar günleri de ders ve sınav yapılabilir.

(2) Öğrenciler, sınavlara ilân edilen gün, saat ve yerde girmek ve kimlik belgeleri ile
istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar; aksi takdirde sınavları geçersiz
sayılır. Bir öğrencinin, koşullarını yerine getirmediği bir dersin sınavına girmesi durumunda,
aldığı not ilân edilmiş olsa da geçersiz sayılır. Yazılı sınav belgeleri en az iki yıl saklanır.

(3) Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:
a) Ara sınav: Her bir dersten, en az bir ara sınavı yapılır. Proje, bitirme ödevi, labora-

tuvar, atölye ve benzeri çalışmaların yarıyıl içi değerlendirmeleri ara sınav yerine geçebilir.
Ara sınav sonuçları genel sınav döneminden önce ilân edilir. Tıp ve diş hekimliği fakültelerinin
ders kurulları sonunda yapılan sınavlar bu kapsamda değerlendirilir.

b) Genel sınav: Bir dersin genel sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl veya yıl sonunda
yapılır. Ders kaydı yaptırarak devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenciler, genel sınava gi-
rerler. İlgili kurulların kararları ile genel sınav için baraj notu konulabilir. Tıp ve diş hekimliği
fakültelerinin, yıl sonunda yapılan ve kurul derslerinin içeriğini kapsayan sınavları genel sınav
niteliğindedir. Tıp ve diş hekimliği fakültelerinde ders kurulları ağırlıklı not ortalaması yetmiş
beş ve üzerinde olan öğrenciler, kurulların dönem sonu genel sınavından muaf tutulurlar. Mua-
fiyet notunun hesaplanmasında virgülden sonraki rakamlar beş ve üzeri ise tam sayıya tamam-
lanır.

c) Bütünleme sınavı: Yarıyıl/yıl sonunda yapılan sınavlarda başarısız olunan dersler ile
başarılı olunduğu hâlde, not yükseltme amacıyla isteğe bağlı olarak genel sınav notundan fe-
ragat edilerek girilen sınavdır. Not yükseltme amacıyla sınava girmek isteyen bir öğrenci sadece
bir dersten bütünleme sınavına girebilir ve o dersin sınavından en az bir hafta önce ilgili birime
dilekçe ile başvurmak zorundadır.

ç) Muafiyet sınavı: Muafiyet sınavları, ilgili kurulların önerisi üzerine, Senato tarafından
belirlenen dersler için yarıyıl başında yapılır.

d) Mazeret sınavı: Mazeret sınavı, ara sınav yerine yapılan sınavdır. Haklı ve geçerli
mazeretleri sebebiyle ara sınava giremeyen öğrencilerden, mazeretleri ilgili yönetim kurulla-
rınca kabul edilenler, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içerisinde belirlenecek takvime göre kul-
lanırlar. İlgili yönetim kurulunca aksine bir karar verilmedikçe bütünleme sınavı için mazeret
sınavı yapılmaz.

e) Üç ders sınavı: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin (c) fık-
rasında öngörülen azami öğrenim sürelerini doldurmamış öğrencilerden; kayıtlı olduğu diploma
programındaki eğitimini tamamlayan ancak bütünleme sınavları sonucunda, mezun olabilmek
için en fazla üç derse kadar başarısız dersi bulunan öğrenciye ilgili birimin yönetim kurulu ka-
rarı ile girme hakkı verilen ve her yarıyıl sonunda, bütünleme sınavlarının bitiş tarihinden otuz
gün içerisinde yapılan sınavdır. Bu sınavda alınan not, ders başarı notu yerine geçer.

Ders başarı durumu
MADDE 28 – (1) Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı

notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup
çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte de-
ğerlendirilmesiyle elde edilir. Genel sınavın ders başarı notuna etkisi en az %30, en çok %70
olacak şekilde ilgili birimlerce belirlenir.
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(2) Sınıf geçme sistemi uygulanan birimler hariç olmak üzere, sınavlarda yüz tam puan
üzerinden alınan puanlar, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi dörtlük başarı katsayısına ve harfli
başarı notuna dönüştürülür:

HARFLİ BAŞARI BAŞARI
PUANLAR NOTU KATSAYISI DERECESİ
95-100 A 3,77-4,00 Pekiyi
90-94 A- 3,55-3,76 Pekiyi
85-89 B+ 3,34-3,54 Pekiyi
80-84 B 3,13-3,33 İyi
75-79 B- 2,91-3,12 İyi
70-74 C+ 2,70-2,90 İyi
65-69 C 2,48-2,69 Orta
60-64 C- 2,27-2,47 Orta
0-59 F (F1-F2) Geçmez
(3) Yukarıdaki tabloda belirtilen (F1) ve (F2) başarı katsayılarından;
a) F1: Derse devam ettiği hâlde geçer not alamayan öğrencilere verilen harf notudur.
b) F2: Devamsızlık nedeniyle dersten kalan öğrencilere verilen harf notudur.
(4) Üniversiteye kabul edilmiş olup intibakı yapılan öğrencilerin not transferi ile ilgili

olarak aşağıdaki kurallar uygulanır:
a) Başarılı olunan derslere ait aktarılan puan, Üniversitenin en düşük başarı puanının

altında ise en düşük başarı puanı ve başarı katsayısı ile intibakı yapılır.
b) Dörtlük not sisteminden farklı bir katsayı sisteminin uygulanmış olması halinde, ak-

tarılan puanlar orantı yoluyla Üniversitenin dörtlük not sistemine dönüştürülür.
c) “Başarılı”, “Geçer”, “Pass”, “Muaf” ve benzeri olarak ifade edilmiş başarı notları

aynen kabul edilir ve ortalamaya katılmaz.
ç) AKTS değeri olmayan dersler, eşleştirilen derslerin AKTS değerleri esas alınarak

aktarılır.
d) Sadece harfli başarı notu olan derslerin aktarımında (c) bendine göre işlem yapılır.
Not ortalaması
MADDE 29 – (1) Bir dersin ağırlıklı notu, o dersin kredi değeri (AKTS) ile başarı not

katsayısının çarpımı sonucunda bulunan sayıdır. Dönem ağırlıklı not ortalaması; bir öğrencinin
belirlenen yarıyıl veya yıl döneminde programına aldığı bütün derslerin ağırlıklı notları topla-
mının, alınan derslerin kredi değerleri (AKTS) toplamına bölünmesiyle bulunur.

(2) Genel ağırlıklı not ortalaması; öğrencinin programında olan zorunlu, seçmeli ve or-
tak zorunlu tüm derslerin ağırlıklı notları toplamının, bu derslerin kredi değerleri (AKTS) top-
lamına bölünmesiyle elde edilen sayıdır. Yaz öğretimi dâhil tekrar edilen veya not yükseltmek
için alınan derslerde, son alınan not hesaplamaya katılır.

(3) Ortalamaların hesaplanması sonucu ortaya çıkan değerler, virgülden sonra iki ha-
neye yuvarlanır; virgülden sonraki üçüncü hane beşten küçükse sıfıra, beş ve beşten büyük ise
ikinci haneyi artıracak şekilde yuvarlanarak hesaplanır.

Öğrencilerin başarı durumları
MADDE 30 – (1) Kayıtlı olduğu programı başarı ile tamamlamış ve disiplin cezası al-

mamış öğrencilerden genel ağırlıklı not ortalaması 3,13 - 3,54 arasında olanlar onur öğrencisi,
3,55 - 4,00 arasında olanlar ise yüksek onur öğrencisi sayılır.

Ders tekrarı
MADDE 31 – (1) Bir dersten (F1) veya (F2) notu alan öğrenciler, 25 inci madde hü-

kümlerine göre o dersi tekrar ederler. Genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler ise
bulundukları yarıyılda almaları gereken derslere ek olarak daha önce almış oldukları dersleri
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danışman onayı ile tekrarlayabilirler. Derslerden (F1) ile kalan öğrenciler için ders tekrarında
devam mecburiyeti aranmaz. Ancak bu durumdaki öğrenciler ilgili dersin ara sınavlarına da
katılmak zorundadır.

Maddi hataların düzeltilmesi
MADDE 32 – (1) Sınav sonuçlarına ve notlara ancak maddi hata nedeniyle itirazda

bulunulabilir. Bu itiraz öğretim elemanı/öğrenci tarafından ilgili dekanlığa, müdürlüğe veya
hazırlık sınıfı koordinatörlüğüne sınav sonuçlarının ilanından sonraki beş işgünü içinde veri-
lecek bir dilekçeyle ileri sürülebilir. Başvurular, ilgili kurullarca karara bağlanır.

Sınavlarda kopya
MADDE 33 – (1) Sınavlarda kopya çeken, kopyaya teşebbüs eden veya kopya veren

öğrenci hakkında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğre-
tim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Disiplin soruşturması so-
nucu kopya çektiği, kopyaya teşebbüs ettiği veya kopya verdiği anlaşılan öğrenciye o sınavda
sıfır notu verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İzinler ve İzinli Sayılma

Kayıt dondurma
MADDE 34 – (1) Haklı ve geçerli nedenlerin varlığı hâlinde, öğrencinin veya vekilinin,

ilgili dekanlık ya da müdürlüğe yazılı olarak başvurusu üzerine, öğrenciye bir veya iki yarıyıl
izin verilebilir. Öğrencilerin izin istekleri ve gerekçeleri, ilgili yönetim kurulu tarafından de-
ğerlendirilir ve sonuç Rektörlüğe bildirilir. Yabancı dil hazırlık sınıfındaki öğrenciler için, ha-
zırlık sınıfı koordinatörlüğünün görüşü alınır. Bir öğrenciye, bir defada en çok iki yarıyıl ve
tüm öğretim süresince, toplam dört yarıyıl izin verilebilir. Bu öğrenciler, öğrenim ücretlerinin
tamamını öderler.

(2) İzinli geçen süreler, öğretim süresinden sayılmaz. İzin istekleri; zorunlu nedenler
dışında, gerekçeleri ve belgeleriyle birlikte, her yarıyıl, ders ekleme-silme süresinin son gününe
kadar yapılır. Gözaltına alınan veya tutuklanan öğrencilerden, gözaltı ve tutukluluk hâli sona
eren ya da yargılandıkları suçtan beraat eden öğrenciler, bu süreler için izinli sayılırlar.

(3) Askerlik hizmeti nedeniyle eğitimlerine ara vermek zorunda kalan öğrenciler, bu
hizmeti tamamlamalarına kadar geçecek süre için izinli sayılırlar. Bu öğrenciler, izin dönüşü
öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler.

(4) Türkiye’yi veya Üniversiteyi temsil etmek amacıyla, bilimsel, sosyal, kültürel ve
sportif faaliyetlere ve yarışmalara katılan öğrenciler, Senato kararı ile derslerden ve sınavlardan
izinli sayılırlar. Bu öğrenciler, o dönemde giremedikleri sınavlardan mazeret sınavına alınır-
lar.

Eğitim amaçlı izin
MADDE 35 – (1) Öğrencilere, öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak burslu veya

burssuz, yurt içi/yurt dışı eğitim, staj, araştırma, bilgi ve görgü arttırma gibi imkânların doğması
durumunda, ilgili yönetim kurulu kararı ile en fazla bir yıla kadar izin verilebilir. Bu izinler,
öğretim süresine dâhil olup, bu konudaki başvuruların, ders ekleme-silme süresinin sonuna ka-
dar yapılması gerekir.

İzinden dönüş
MADDE 36 – (1) İzinli öğrenciler, izin süresinin bitiminde kayıtlarını yaptırarak, öğ-

renimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile yabancı dil ha-
zırlık sınıfındakiler hariç, iki yarıyıl izin almış öğrencilerin, ilk yarıyıl sonunda öğrenimlerine
devam etmek istemeleri durumunda, bir dilekçe ile ilgili dekanlık veya müdürlüklere başvur-
maları gerekir. İznini tamamlayan öğrencilerin, kayıtlarını aktifleştirmek için ilgili
dekanlığa/müdürlüğe dilekçe ile başvurmaları gerekir.
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Hastalık izni
MADDE 37 – (1) Öğrencilerin, eğitim-öğretim süresinde ortaya çıkan sağlık mazeret-

lerini hekim raporu ile belgelemeleri zorunludur. Raporlarını ilgili akademik birime rapor dü-
zenleme tarihini izleyen beş işgünü içerisinde teslim eden öğrencilerden sağlık mazeretleri Yö-
netim Kurulunca kabul edilenler, mazeret sınavlarına girebilirler. Öğrenciler, rapor süresince
derslere devam edemezler ve sınavlara giremezler. Öğrenciler raporlu oldukları günlerde de-
vamsız sayılırlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Diplomalar

Diploma verilme şartı
MADDE 38 – (1) Kayıtlı oldukları programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları

ve stajları, bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayan öğrenciler diploma almaya
hak kazanırlar. Bu durumdaki öğrencilerin hazırlık sınıfı hariç, en az öğretim programındaki
yarıyıl sayısının otuz ile çarpımı veya yıl sayısının altmış ile çarpımı kadar AKTS kredisi almış
olmaları gerekir. Mezun olan tüm öğrencilere verilecek diploma eki, mezuniyet belgesi, not
durum belgesi ve diğer belgelerle ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Ön lisans diploması
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, dört yarıyıllık ön lisans

programlarını tamamlayan öğrencilere ön lisans diploması verilir.
(2) 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini

Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yük-
sekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre herhangi bir lisans progra-
mına kayıtlı öğrencilere, istekleri hâlinde, en az dört yarıyılın bütün derslerini veya toplam
derslerin %60’ını başarmaları koşuluyla ön lisans diploması verilir.

Lisans diploması
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlık sınıfı hariç, en az sekiz

yarıyıllık bir programı başarı ile tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir. Tıp fakültesi
öğrencilerinden dördüncü yıldaki bütün derslerin sınavlarında başarılı olanlara, istekleri hâlinde
tıp alanında lisans diploması verilir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Öğrenci değişimi
MADDE 41 – (1) Öğrenciler; Üniversite ile yurt dışındaki veya yurt içindeki diğer

yükseköğretim kurumları arasında yapılmış anlaşma ve protokollere uygun olarak, ilgili diğer
yükseköğretim kurumlarında bir veya iki yarıyıl öğrenim görebilirler.

Disiplin işlemleri
MADDE 42 – (1) Öğrencilerin disipline aykırı davranışları Yükseköğretim Kurumları

Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
(2) Fakülte ve yüksekokulların eğitim-öğretim programındaki farklılıklara ilişkin hu-

suslar ile diğer konular, ilgili birimlerin ve Senatonun belirlediği esaslarla düzenlenir.
Yürürlük
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Medipol Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İstanbul Okan Üniversitesinden:
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Okan Üniversitesinin,  mal ve hizmet alım-

satımları, yapım, taşınmaz alım-satım, kiralama, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi
gibi işlemlerinin ihaleleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşların araştırma
ve geliştirme projeleri için sağladıkları fonlar çerçevesinde yapılacak mal/hizmet alanlarında
uygulanacak usul ve esasları belirtmek amacıyla hazırlanmıştır. 

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

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

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

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

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

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

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

d) İhale usulleri: Bu Yönetmelikte düzenlenmiş olan ihale usullerini,
e) İhale yetkilisi: Mütevelli heyeti veya mütevelli heyetinin uygun gördüğü Üniversite

yöneticisi veya görevlileri, 
f) İstekli: İhaleye teklif veren gerçek ya da tüzel kişiler ile ortak girişimleri,
g) Kiralama: Üniversitenin kira sözleşmesinin kiracı tarafını oluşturmasını,
ğ) Kiraya verme: İstanbul Okan Üniversitesinin kira sözleşmesinin kiraya veren tarafını

oluşturmasını,
h) Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,
ı) Mütevelli heyeti: İstanbul Okan Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
i) Seyahat alımları: İstanbul Okan Üniversitesi münhasıran eğitim öğretim faaliyetle-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 Kurulu (SPK) lisanslı gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından SPK mev-
zuatına uygun olarak ve hiçbir sınırlamaya bağlı olmaksızın hazırlanacak değerleme raporla-
rındaki değer tespitleri esas alınır. Tahmini bedel, bunun dayanaklarının da eklendiği bir hesap
tutanağında gösterilir ve ihale dokümanı arasında saklanır. Bu bedel gerektiğinde ihale komis-
yonlarınca tahkik ettirilir. Ancak, yapım işlerinde tahmini bedel tespiti sırasında bu işler için
kanunların verdiği yetkiye dayanılarak ilgili kamu kurumlarınca tespit edilmiş birim fiyatları
varsa bunlar kullanılır. Tahmini bedele ihale ve ön yeterlilik ilanlarında yer verilmez. İsteklilere
veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

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

konusu işin uzmanı olmak şartıyla en az iki kişinin katılmasıyla kurulacak komisyonları gö-
revlendirir. İhale sürecindeki işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla ihale komisyonunun; mua-
yene ve kabul işlemleri için ise muayene ve kabul komisyonu 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) İhaleye çıkılmadan önce ilan yapılmak zorundadır. İlan ile ihale tarihi

arasında, ihale usulüne ve işin niteliğine göre bütün isteklilerin tekliflerini hazırlayabilmelerine
imkân sağlayacak makul bir süre ihale yetkilisi tarafından belirlenir. Bu süre 7 günden az ola-
maz.

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

(3) İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
ç) Geçici teminat miktarı,
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:
a) Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak

ve denetlemekle görevli olanlar.
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b) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile Vakıf Yükseköğretim Kurum-
ları İhale Yönetmeliği ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak
vakıf yükseköğretim kurumlarınca veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan ya-
saklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına gi-
ren suçlardan veya örgütlü suçlardan yahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu gö-
revlilerine rüşvet verme suçundan dolayı 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 değerlendirmesi aşamasında
tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedi-
lerek ihale iptal edilir.

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

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

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

aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme
imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini Üniversite onayına sunmaları istenir. Ancak
bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu
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
uygulanması esastır.

(3) 18 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde düzenlenen pazarlık usulü ve
19 uncu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde düzenlenen doğrudan temin yoluyla yapılacak
mal ve hizmet alımları ile yapım işleri toplamı, Üniversitesinin ilgili yıl bütçe harcaması
toplamının %10’undan fazla olamaz. Söz konusu limit Mütevelli Heyetinin, Üniversite lehine
sonuç üreteceğini gösterir gerekçeli kararı ile %15’e kadar arttırılabilir.
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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
sayısının üçten az olması veya teklif veren istekli sayısının ikiden az olması halinde ihale iptal
edilir.

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

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

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

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

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

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

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

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

(4) Birinci fıkranın (ç) bendi uyarınca yapılacak işlerde yetkili mercilerce veya mah-
kemelerce takdir veya tespit edilmiş rayiç bedel mevcutsa bu bedel tahmini bedel olarak kabul
edilir. Aksi halde, 6 ncı ve 7 nci maddelere göre tespit olunacak tahmini bedel üzerinden pa-
zarlık görüşmeleri yürütülür. Yapılan görüşmelerde tahmini bedel gizli tutulur.
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Doğrudan temin
MADDE 19 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve teminat

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

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

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

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

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

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

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması
MADDE 20 – (1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dâhil 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 Heyeti kararıyla, belirli koşulları taşıyan isteklilerin sisteme
kabul edildiği ve elektronik olarak teklif verebildiği elektronik satın alma sistemleri oluşturu-
labilir veya bu sistemlere katılabilir.

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

mak üzere isteklilerden geçici teminat alınır. İhale dokümanında belirtmek şartıyla geçici te-
minat alınması zorunlu değildir.
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Tekliflerin değerlendirilmesi
MADDE 22 – (1) İhale komisyonunca ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen saatte,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(5) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş işgünü içinde ihale kararını onaylar
veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.
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(6) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sa-
yılır.

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

2 Mart 2020 – Sayı : 31056                                    RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 37



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

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

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

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

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

Sayfa : 38                               RESMÎ GAZETE                                    2 Mart 2020 – Sayı : 31056



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ranışta bulunulduğu sözleşme imzalandıktan sonra tespit edilirse kesin teminat gelir kaydedilir
ve genel hükümlere göre ihale tasfiye edilir. Üniversite, yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar
hakkında uygulayacakları yaptırımlara ilişkin olarak mütevelli heyet kararı alır. Alınan bu ka-
rarlar Üniversite tarafından ilan edilir.

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

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

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

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

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

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

hak kaybına ya da zarara uğradığını yahut zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden
aday veya istekliler, ihale sürecindeki işlem ya da eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla iha-
lenin sona erdiği tarihten itibaren beş iş günü içinde Üniversiteye itiraz edebilirler.
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(2) Üniversite, itiraz üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir ka-
rar alır. Alınan karar, itirazda bulunana, diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar
tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik baş-
vurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.

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

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

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

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

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

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

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

e) Üniversitenin sermayesinin tamamı kendisine ait olan ticari işletmelerinden,
f) Eğitim öğretim faaliyetleriyle ilgili dijital ve basılı veri tabanı abonelikleri için ya-

pacakları alımlarda bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmayıp, bu alımlar doğrudan tahmini be-
del belirlenmek suretiyle yapılır. 

(2) Üniversite 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 atımları (alımları)
MADDE 43 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşların araştırma

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

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

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

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 
MADDE 45 – (1) 20/6/2010 tarihli ve 27617 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okan

Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mütevelli Heyeti yürütür.
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MEF Üniversitesinden:
MEF ÜNİVERSİTESİ İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; MEF Üniversitesinin, mal ve hizmet alım-satımları,

yapım, taşınmaz alım-satım, kiralama, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlem-
lerin 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 belirtmek amacıyla hazırlanmıştır.

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

nunu ile 16/11/2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Va-
kıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

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

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

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

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

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

d) İhale usulleri: Bu Yönetmelikte düzenlenmiş olan ihale usullerini,
e) İhale yetkilisi: Mütevelli heyeti veya mütevelli heyetinin uygun gördüğü MEF Üni-

versitesi yöneticisi veya görevlileri,
f) İstekli: İhaleye teklif veren gerçek ya da tüzel kişiler ile ortak girişimleri,
g) Kiralama: MEF Üniversitesinin kira sözleşmesinin kiracı tarafını oluşturmasını,
ğ) Kiraya verme: MEF 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: MEF Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
i) Seyahat alımları: MEF Üniversitesinin münhasıran eğitim öğretim faaliyetleriyle iliş-

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

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

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

belgeleri,
m) Tahmini bedel: İhale konusu işlerin önceden tahmin edilen bedelini,
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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: MEF Üniversitesini,
p) Yapım: Her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, ta-

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

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

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

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

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

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

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

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

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 yeterlilik ilanlarında yer verilmez.
İsteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

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

konusu işin uzmanı olmak şartıyla en az iki kişinin katılmasıyla kurulacak komisyonları gö-
revlendirir. İhale sürecindeki işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla ihale komisyonunun; mua-
yene ve kabul işlemleri için ise muayene ve kabul komisyonu 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 yayınlanan yerel ga-
zetelerde ve Üniversitenin resmi internet sitesinde, ihale ilanları için belirlenen ayrı bir bölümde
ilan edilir. İnternet sitesinde yayınlanan ilanlar, ihale saatine kadar siteden kaldırılmaz. Doğ-
rudan temin ve pazarlık usulünün uygulandığı alımlarda ilan yapılması zorunlu değildir.

(3) İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı.
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı.
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı.
ç) Geçici teminat miktarı.
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) 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 Vakıf Yükseköğretim Kurum-
ları İhale Yönetmeliği ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak
vakıf yükseköğretim kurumlarınca veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan ya-
saklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına gi-
ren suçlardan veya örgütlü suçlardan yahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu gö-
revlilerine rüşvet verme suçundan dolayı 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 değerlendirmesi 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 Üniversite tarafından hazırlanır veya alanında uzman kişi/kuruluşlara hazır-
lattırılır. İhale konusu işin teknik kriterlere, ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartna-
melerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yö-
nelik, 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 Üniversite onayına sunmaları istenir. Ancak
bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu
ortadan kaldırmaz.

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

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

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

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

(3) 18 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde düzenlenen pazarlık usulü ve 19
uncu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde düzenlenen doğrudan temin yoluyla yapılacak
mal ve hizmet alımları ile yapım işleri toplamı, Üniversitenin ilgili yıl bütçe harcaması topla-
mının %10’undan fazla olamaz. Söz konusu limit mütevelli heyetinin, Üniversite lehine sonuç
üreteceğini gösterir gerekçeli kararı ile %15’e kadar arttırılabilir.
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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
sayısının üçten az olması veya teklif veren istekli sayısının ikiden az olması halinde ihale iptal
edilir.

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

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

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

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

c) Vakıf yükseköğretim kurumlarının tahmini bedeli bir önceki hesap dönemi toplam
giderlerinin her yıl TÜFE oranına göre güncellenecek dörtyüzseksenbirbinikiyüz TL’ye karşılık
gelen tutardaki bedeli aşmayacak olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri. 

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

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

(3) Birinci fıkranın (a) ve (c) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, ihale dokümanında
belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilen istekliler, öncelikle ihale konusu
işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk teklif-
lerini sunar. İdarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerinde
ihale komisyonu her bir istekli ile görüşerek ilk fiyat tekliflerini alır. Bu görüşmeler sonucunda
ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere isteklilerden ihale kararına esas olacak son yazılı fiyat tek-
lifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.
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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) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarih itibari ile herbir alıma ait olmak üzere
ikiyüzkırkbinaltıyüz TL’yi aşmayacak mal ve hizmet alımları, tarifeli alımlar ile seyahat alım-
ları, bu bedel her yıl TÜFE oranına göre güncellenerek uygulanacaktır.

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

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

labilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, so-
yadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan
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 ye-
terlik dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam
ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulun-
maması 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 oluşturu-
labilir 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 fıkrasına göre tespit edilen isteklilerin tekliflerinin de-
ğerlendirme dışı bırakılmasına ilk oturumda öncelikle karar verilir. Ancak teklifin esasını et-
kilemeyecek nitelikte bilgi ve/veya belge eksikliği bulunması halinde Üniversite tarafından
belirlenen sürede isteklilerden, bu eksik bilgi ve/veya belgelerin tamamlanması yazılı olarak
istenir. Belirlenen sürede bilgi ve/veya 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
kriterlerine 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 reddedilir.

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

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

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

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

(4) İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek ihale yetkilisinin onayına sunar.
Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve
hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.
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(5) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş işgünü içinde ihale kararını onaylar
veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 Mart 2020 – Sayı : 31056                                    RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 49



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ranışta bulunulduğu sözleşme imzalandıktan sonra tespit edilirse kesin teminat gelir kaydedilir
ve genel hükümlere göre ihale tasfiye edilir. Yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında
uygulanacak yaptırımlara ilişkin olarak Üniversite mütevelli heyeti karar alır. Alınan bu karar
Üniversite tarafından ilan edilir.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e) Üniversitenin sermayesinin tamamı kendisine ait olan ticari işletmelerinden,
f) Eğitim öğretim faaliyetleriyle ilgili dijital ve basılı veri tabanı abonelikleri için, ya-

pacakları alımlarda bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmayıp, bu alımlar doğrudan tahmini be-
del belirlenmek suretiyle yapılır.

(2) Üniversite 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, Vakıf Yükseköğretim Kurumunun faaliyet alanı içerisinde kalmak kaydıyla fonun tahsis
amacı ve miktarı esas alınarak, fon sağlayan kurum/kuruluş ile yapılan protokol çerçevesinde
belirlenecek usule göre gerçekleştirilecektir. Protokolde mal ve hizmet alımlarına ilişkin hüküm
bulunmaması halinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. 

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

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

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 45 – (1) 10/11/2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan MEF

Üniversitesi Satınalma ve İhale Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mütevelli Heyeti yürütür.
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Sanko Üniversitesinden:
SANKO ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sanko Üniversitesi ön lisans ve lisans prog-

ramlarında yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sanko Üniversitesinin ön lisans ve lisans düzeyindeki

eğitim-öğretim programlarına kabul-kayıt, eğitim-öğretim, sınavlar, mezuniyet, diploma, kendi
isteğiyle kayıt sildirme, ilişik kesme ve izinler ile ilgili esasları kapsar.

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birim: Sanko Üniversitesinin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,
b) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunları ile ilgilenmek üzere gö-

revlendirilen öğretim elemanını,
c)  Dekan: Fakülte dekanını,
ç)  Dönem not ortalaması (DNO): Ağırlıklı yarıyıl ortalamasını,
d) Genel not ortalaması (GNO): Ağırlıklı genel ortalamayı,
e) Birim kurulu: Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu kurulunu,
f) Birim yönetim kurulu: Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu yönetim ku-

rulunu,
g) Kredi: Teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faa-

liyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak Avrupa Kredi Transfer Sis-
temine (AKTS) uygun Senato tarafından belirlenen ders kredisini,

ğ) Misafir öğrenci: Herhangi bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmayan, en az lise
mezunu olup Sanko Üniversitesinin eğitim-öğretim verdiği belirli bir konuda, Sanko Üniver-
sitesinde bilgi ve uygulama becerilerini artırmak isteyen öğrenciyi,

h) Müdür: Yüksekokul veya meslek yüksekokulu müdürünü,
ı) Mütevelli Heyeti: Sanko Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
i) Rektör: Sanko Üniversitesi Rektörünü,
j) Senato: Sanko Üniversitesi Senatosunu, 
k) Özel öğrenci: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olup farklı bir yüksek-

öğretim ortamı, kültürü, kazanımı edinmek isteyen veya özel durumu, sağlık ve benzeri ne-
denlerle kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla Sanko Üniversitesinde veya Sanko
Üniversitesinde kayıtlı iken başka bir yükseköğretim kurumunda eğitimine devam etme imkanı
tanınan öğrenciyi,

l) Üniversite: Sanko Üniversitesini,
m) Üniversite Yönetim Kurulu: Sanko Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
n) Yarıyıl: Bir akademik yıldaki güz veya bahar dönemlerini,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Kabul ve Kayıt Esasları

Kontenjanlar
MADDE 5 – (1) Üniversitenin programlarına ait öğrenci kontenjanları ilgili birim ku-

rulunun önerisi, Senatonun kararı ve Mütevelli Heyetin onayı ile belirlenerek Yükseköğretim
Kuruluna teklif edilir.

Öğrenci kabulü
MADDE 6 – (1) Üniversitenin programlarına öğrenci kabulü Yükseköğretim Kurulu

tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Yatay geçiş yolu ile kabul
MADDE 7 – (1) Üniversitenin programlarına kurum içinden veya dışından yatay geçiş

yolu ile öğrenci kabulüne ilişkin esaslar, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Ara-
sında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İliş-
kin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato kararı ve Mütevelli He-
yetin onayı ile belirlenir.

(2) Diğer yükseköğretim kurumlarından yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin daha ön-
ce almış oldukları derslerin hangilerinden muaf sayılacağı ve geçiş yaptıkları diploma progra-
mındaki hangi derslere karşılık geleceği ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenir. Mua-
fiyet ve intibak işlemlerinde uyulacak usul ve esaslar; Senato kararı ve Mütevelli Heyetin onayı
ile belirlenen yönerge ile düzenlenir.

Özel ve misafir öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olup, farklı bir yüksek-

öğretim ortamı, kültürü, kazanımı edinmek isteyen veya özel durumu, sağlık ve benzeri ne-
denlerle kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla Sanko Üniversitesinde eğitime devam
etmek isteyen öğrenciler özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Herhangi bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmayan, en az lise mezunu olup Sanko
Üniversitesinin eğitim-öğretim verdiği belirli bir konuda, Sanko Üniversitesinde bilgi ve uy-
gulama becerilerini artırmak isteyen öğrenciler misafir öğrenci olarak kabul edilebilir.

(3) Özel ve misafir öğrenciliğe ilişkin düzenlemeler Üniversite tarafından çıkarılacak
yönergelerle belirlenir. 

Öğrenim ücreti
MADDE 9 – (1) Öğrenim ücretleri, ödeme ve iade şekilleri Mütevelli Heyet tarafından

belirlenir. Mütevelli Heyet tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde öğrenim ücretini ödeme-
yen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez.

(2) Disiplin suçu nedeni ile uzaklaştırma cezası almış olan öğrenciler öğrenim ücretle-
rini uzaklaştırıldıkları dönemde de ödemekle yükümlü olup bu öğrencilere ücret iadesi yapıl-
maz.

Üniversiteye kayıt yaptırma
MADDE 10 – (1) Üniversiteye kayıtlar Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslara

göre ilan edilen tarihler arasında yapılır.
(2) Kayıt işlemi öğrencinin noter onaylı vekâletname ile vekil tayin ettiği kişi tarafından

da yaptırılabilir. Süresi içinde kayıt işlemini yaptırmayan öğrenciler kayıt hakkından vazgeçmiş
sayılır.

(3) Belgelerinde eksiklik veya tahrifat bulunduğu tespit edilenlerin kayıtları yapılmaz,
yapılmış ise iptal edilir. 
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Kayıt yenileme ve ders seçme
MADDE 11 – (1) Öğrenci her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süre içinde,

Mütevelli Heyet tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde öğrenim ücretini yatırdıktan sonra
elektronik ortamda ders seçerek kaydını yeniler.

(2) Öğrencinin geçerli bir mazereti olması durumunda, ders ekle-sil haftasının bitimin-
den itibaren bir hafta içinde başvurması koşulu ile ilgili birim yönetim kurulu kararı ve Rek-
törün onayı ile mazeretli kayıt hakkı tanınabilir. Mazeretli kayıt yaptıran öğrencilerin, Üniver-
site tarafından belirlenebilecek ek yükümlülükleri de yerine getirmeleri zorunludur.

(3) Dönem kaydını yapmadığı için kayıtsız kalan öğrenci en erken izleyen dönem ba-
şından itibaren kaydını yenileyebilir. Bu öğrencilerin ilgili akademik yıla ait ödemekle yükümlü
oldukları öğrenim ücreti ile Üniversitenin öğrencilere ücret karşılığında sağladığı imkânlardan
yararlanmak istemeleri halinde gerekli ücretleri ödemeleri ve Üniversite tarafından belirlene-
bilecek diğer yükümlülükleri yerine getirmeleri zorunludur.

(4) Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıllar öğrenim süresinden sayılır.
Danışmanlık
MADDE 12 – (1) Üniversiteye kayıt olduktan sonra her öğrenciye bir danışman atanır. 
(2) Danışmanın görevi; öğrencinin ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarmak, akademik du-

rumunu izlemek; kayıt yenileme, ders ekleme-silme ve muafiyet işlemlerinde rehberlik etmek-
tir.

(3) Öğrenci, ders seçim işlemlerinde danışmanın onayını almak zorundadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim dili
MADDE 13 – (1) Üniversitede öğretim dili Türkçe’dir. Ancak ilgili birim kurulunun

önerisi, Senato kararı, Mütevelli Heyet kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile prog-
ramlarda tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim yapılabilir.

Türkçe hazırlık eğitimi
MADDE 14 – (1) Türkçe yeterlik/seviye belirleme sınavında başarılı olan ya da Sena-

tonun belirlediği koşulları sağlayarak yeterli görülen yabancı uyruklu öğrenciler, kayıtlı olduk-
ları programa başlar. Türkçe yeterlik/seviye belirleme sınavında başarısız olan veya bu sınava
girmeyen yabancı uyruklu öğrenciler Türkçe hazırlık sınıfına devam eder.

Zorunlu yabancı dil dersleri ve hazırlık eğitimi
MADDE 15 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfı, seviye tespit sınavları ve zorunlu yabancı

dil dersleri hakkında, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek-
öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak
Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senatonun belirlediği, Mütevelli Heyetin onayladığı
usul ve esaslar uygulanır.

Akademik takvim
MADDE 16 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında

eğitim-öğretim, ilgili birim kurullarının önerisi ve Senato kararı ile en geç Haziran ayı sonuna
kadar belirlenen akademik takvime göre yürütülür.

Eğitim-öğretim dönemleri
MADDE 17 – (1) Öğretim faaliyetlerinin üç dönemi aşmamak üzere yıl içinde kaç dö-

neme ayrılarak sürdürüleceği ve süreleri Senato tarafından belirlenir. 
(2) Üniversite bünyesinde ilgili mevzuat kapsamında yaz öğretimi açılabilir. Yaz öğre-

timi süresi ve uygulama esasları ilgili birim kurulunun önerisi üzerine Senato kararı ile düzen-
lenir.
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Öğrenim süresi 
MADDE 18 – (1) Öğrencilerin eğitim-öğretim programını tamamlama süreleri 2547

sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre değerlendirilir.
(2) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin cezalı oldukları süreler, öğrenim

süresinden sayılır. Bu öğrenciler, söz konusu süreler için de öğrenim ücreti öder.
(3) Lisans öğrenimlerini süresi içinde tamamlamayan veya tamamlayamayanlar, talep

etmeleri halinde 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğre-
nimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya
Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak varsa
meslek yüksekokullarının benzer ve uygun programlarına intibak ettirilebilir.

Ders programları
MADDE 19 – (1) Ders programları, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümle-

rine ve ulusal yeterlilikler çerçevesine göre belirlenir.
(2) Zorunlu derslerde yapılacak değişiklikler ilgili birim kurulunun kararı üzerine Se-

nato tarafından belirlenir. Yapılacak olan bu değişiklik önerileri her yıl en geç Haziran ayı so-
nuna kadar Senatonun onayına sunulmak zorundadır.

Ders bilgi paketi
MADDE 20 – (1) Ders programlarında yer alan derslerle ilgili bilgi paketi hazırlanarak

Üniversitenin resmi internet sitesinde ilan edilir.
Derslerden muafiyet
MADDE 21 – (1) Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından

veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak
için akademik takvimde belirtilen tarihlerde başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, ilgili
birim yönetim kurulunca Mütevelli Heyet tarafından onaylanan yönerge kapsamında değer-
lendirilerek sonuçlandırılır.

Ders kaydı ve ders ekleme-silme
MADDE 22 – (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları programda öngörülen tüm dersleri al-

makla yükümlüdür. Devamsızlığa yol açacak şekilde, haftalık ders programındaki diğer ders-
lerle çakışan derslere kayıt yapılmaz. 

(2) Öğrenciler akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde danışmanının onayı ile
kayıtlı oldukları derslerden çekilebilir. Öğrenci kayıtlı olunan programın ilk iki yarıyılında yer
alan zorunlu derslerden çekilemez.

(3) Diğer yükseköğretim kurumlarında yaz öğretiminde ders almak isteyen öğrencilerin
işlemleri Yükseköğretim Kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda düzenlenir. Öğrencinin yaz
öğretiminde aldığı not, ilgili birim yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek Öğrenci İşleri
Müdürlüğüne bildirilir.

(4) Akademik takvimde belirtilen tarihlerde, öğrenciler kayıt yaptırdıkları derslerde de-
ğişiklik yapabilir. Ders ekle-sil olarak adlandırılan bu süreçte öğrenciler, danışmanlarının gö-
rüşünü alarak istedikleri ders değişikliklerini bizzat yapmak zorundadır. Ders ekle-sil hafta-
sından sonra yapılmak istenen değişiklikler, yalnızca ilgili birim yönetim kurulunun öğrencinin
mazeretini uygun görmesi ile gerçekleşir. Ders ekle-sil işlemleri ilgili birim ders yükü kuralları
çerçevesinde yapılır.

Derslere devam zorunluluğu
MADDE 23 – (1) Eğitim-öğretim programında yer alan derslere ve stajlara devam zo-

runludur. Öğrenciler kuramsal derslerin %70’ine, uygulama ve laboratuvar derslerinin % 80’ine
katılmak zorundadır. Aksi takdirde, öğrenciler o dersin sınavlarına giremez ve başarısız sayı-
lırlar. Öğrencilerin devam durumu, ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından izlenir.
Devamsızlıkları nedeniyle sınava girme hakkı kazanamayanların listesi, sınavdan en az üç gün
önce, Öğrenci İşleri Müdürlüğünce öğrenci bilgi sisteminde ilan edilir.
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(2) Sağlıkla ilgili rapor veya diğer mazeretler derse devam sorumluluğunu ortadan kal-
dırmaz. 

Stajlar
MADDE 24 – (1) Stajlar ilgili birim kurulunca belirlenecek esaslara göre yapılır. Diğer

ders ve uygulama yükümlülükleriyle birlikte stajını bitirmeyen öğrenci, stajları tamamlanıncaya
kadar mezun olamaz ve her kayıt dönemi için eğitim ücretinin yarısını ödeyerek kaydını yeni-
lemek zorundadır. 

Sınavlar
MADDE 25 – (1) Sınavlar; ara sınav, final, bütünleme, muafiyet, mazeret, tek ders ve

benzeri gibi Senato tarafından belirlenmiş sınavlardan oluşur. Sınavlar; yazılı, sözlü ve/veya
uygulamalı yapılabilir.

(2) Sınavlara ilişkin esaslar ilgili birim kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından be-
lirlenir. 

(3) Öğrenciler sınavlara; ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve kimlik belgeleri ile
istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadır. Aksi takdirde öğrencilerin sı-
navları geçersiz sayılır. Gerek görülen durumlarda Cumartesi günleri de sınav yapılabilir. Bir
öğrencinin, koşullarını yerine getirmediği bir sınava girmesi durumunda aldığı not ilan edilmiş
olsa da geçersiz sayılır.

(4) Her ders için öğrencilerin sorumlu oldukları sınavlara ilişkin bilgiler yarıyıl başında
öğrencilere duyurulur.

(5) Final ve bütünleme sınavları, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.
(6) Final sınavına girme koşulunu yerine getiren ancak sınava girmeyen öğrencilerden

mazeretleri, ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilenler bütünleme sınavına girebilir. Final
sınavına girdiği halde dersten başarısız olan veya dersten başarılı olduğu halde not yükseltmek
amacıyla bütünleme sınavına giren öğrencilerin başarı notu bütünleme sınav notları esas alı-
narak hesaplanır.

(7) Not yükseltmek amacıyla bütünleme sınavına girmek isteyen öğrencilerin akademik
takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe başvurması gerekmektedir.

(8) Final ve bütünleme sınavları için mazeret sınav hakkı verilmez. Diğer sınavlardan
herhangi birisine girmeyen öğrencilerden haklı ve geçerli mazeretleri ilgili birim yönetim ku-
rullarınca kabul edilenlere mazeret sınav hakkı verilir. Mazeret sınav hakkı tanınan öğrenciler,
sınav haklarını aynı yarıyıl içinde ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenen gün, yer ve
saatte kullanır. Mazeret için ikinci bir sınav hakkı verilmez.

(9) Öğrencilerin, eğitim-öğretim süresinde ortaya çıkan mazeretlerini ilgili kurumdan
alacakları raporu/belgeyi sınav tarihinden itibaren en geç bir hafta içerisinde ilgili
dekanlığa/müdürlüğe teslim etmeleri gerekir. Öğrenciler, raporlu oldukları süreçte derslere de-
vam edemez ve sınavlara giremez. 

Sınavlarda kopya
MADDE 26 – (1) Sınavlarda kopya çektiği, kopyaya teşebbüs ettiği veya kopya verdiği

belirlenen öğrenciye, o sınav için sıfır puan verilir. Bu öğrenci hakkında 18/8/2012 tarihli ve
28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönet-
meliği hükümleri uygulanır. 

Sınav sonuçlarına itiraz ve notlarda maddi hata
MADDE 27 – (1) Sınav sonucuna itiraz ilgili dekanlığa/müdürlüğe verilen dilekçeyle

yapılır. Başvuruların, sınav sonuçlarının usulüne uygun olarak ilanını takip eden beş işgünü
içinde yapılması gerekir. Başvurular, ilgili birim yönetim kurulunca en geç on işgünü içinde
sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.
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(2) İlan edilmiş olan bir ders notundaki maddi hata, ilgili dersin sorumlu öğretim ele-
manının başvurusu üzerine ilgili birim yönetim kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır.

Değerlendirme ve notlar
MADDE 28 – (1) Başarı durumunun değerlendirilmesinde aşağıdaki tablo kullanılır:

Puan Başarı Notu Katsayı
90-100 AA 4,0
85-89 BA 3,5
75-84 BB 3,0
65-74 CB 2,5
60-64 CC 2,0
55-59 DC 1,5
50-54 DD 1,0
30-49 FD 0,5

0-29 FF 0,0
(2) Başarılı sayılan notlar AA, BA, BB, CB ve CC’dir.
(3) Başarısız sayılan notlar DC, DD, FD ve FF’dir.
(4) “NA” notu: Derse veya ders uygulamalarına devam yükümlülüğünü yerine getir-

meyen öğrencilere verilir. “NA” notu,  not ortalaması hesaplanmasında “FF” notu gibi işlem
görür.

(5) Ortalamalara katılmayan notlar şunlardır:
a) S notu (Yeterli): Kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.
b) U notu (Yetersiz): Kredisiz derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.
c) M notu (Muaf): Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde kullanılır.
Başarı notu
MADDE 29 – (1) Bir dersin başarı notu; o derse ait ara sınavlar, kısa sınavlar, alan ça-

lışması, uygulama, ödev, proje, seminer, laboratuvar, bakım planı, staj ve benzeri yarıyıl içi
çalışmalarından ve final/bütünleme sınavından alınan notlar dikkate alınarak Senato tarafından
belirlenen esaslara göre hesaplanır.

Not ortalaması
MADDE 30 – (1) Not ortalaması hesaplanırken, kayıt olunan derslerin kredisi ile o

derslerden alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerler toplamı, bu derslerin kredileri
toplamına bölünür. Bu işlem bir yarıyıl içinde alınan dersler için yapılırsa DNO, ilk yarıyıldan
itibaren alınmış bütün dersler için yapılırsa GNO elde edilir.

(2) Ortalamaların hesaplanması sonucu ortaya çıkan değerler, virgülden sonra iki ha-
neye yuvarlanır. Virgülden sonraki üçüncü hane beşten küçükse sıfıra, beş ve beşten büyük ise
ikinci haneyi arttıracak şekilde yuvarlanarak hesaplanır.

(3) Not ortalaması hesaplanırken, tekrar edilen veya not yükseltmek için alınan ders
bulunması halinde bu dersten alınan en son not geçerlidir.

(4) Not ortalaması dönüşümünde Senato tarafından kabul edilen not dönüşüm tablosu
esas alınır. 

Notların açıklanması
MADDE 31 – (1) Öğretim elemanları akademik takvimde belirtilen süre içinde, ver-

dikleri notları Öğrenci Bilgi Sistemine girerek açıklar. Öğrencinin öğrenim süresince aldığı
ders notları ve akademik durumları transkript üzerinde gösterilir.

Öğrenci başarı durumu ve burs
MADDE 32 – (1) Disiplin cezası almamış olmak koşuluyla GNO’su 3.00-3.49 arasında

olan öğrenciler onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi sayı-
lır.
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(2) Burs değerlendirmesine yönelik oluşturulan başarı sıralamasında bütünleme sınavı
notları dikkate alınmaz.

(3) Burslar, Mütevelli Heyetin kararına göre belirlenir ve uygulanır.
(4) ÖSYM kılavuzunda belirtilen burslu/indirimli kontenjanlardan hak edilen burs/in-

dirim hariç olmak üzere disiplin cezası alan öğrencilerin bursları eğitim süresine bakılmaksızın
kesilir. 

(5) ÖSYM kılavuzunda belirtilen burslu/indirimli kontenjanlarda öğrenim görmeye hak
kazanan öğrencilerin bu hakları, akademik başarıya bakılmaksızın programın normal öğretim
süresi kadar devam eder. Mütevelli Heyetin kararı ile bu süreden daha fazla burslu/indirimli
öğrenim görme imkânı verilebilir.

Çift anadal ve yan dal programı
MADDE 33 – (1) Çift anadal ve yan dal programları, ilgili birim yönetim kurulunun

teklifi ve Senatonun onayı ile açılabilir.
(2) Bu programlar hakkında, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düze-

yindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi
Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mezuniyet, Diploma, Kayıt Sildirme ve İzinler

Mezuniyet ve diploma
MADDE 34 – (1) Kayıtlı oldukları programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları

ve stajları, bu Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre başarı ile
tamamlayan öğrenci diploma almaya hak kazanır. Bununla birlikte, bu durumdaki öğrencilerin
hazırlık sınıfı hariç, en az ders programındaki yarıyıl sayısının 30 ile çarpımı veya yıl sayısının
60 ile çarpımı kadar kredi almış olmaları gerekir.

(2) Mezun olan tüm öğrencilere verilecek diploma, diploma eki, geçici mezuniyet bel-
gesi, mezuniyet not durum belgesi ve diğer belgelerle ilgili düzenlemeler Üniversite tarafından
yönerge ile belirlenir.

(3) Mezuniyet derecesi, bütünleme notları da dikkate alınarak elde edilen GNO’ya göre
belirlenir. 

Ön lisans diploması
MADDE 35 – (1) Talep edilmesi halinde, Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya

Tamamlayamayanların Önlisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları
Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak bir lisans programına kayıtlı olup herhangi
bir sebeple öğrenimini tamamlayamamış öğrenciye ön lisans diploması verilir.

Kayıt sildirme ve ilişik kesme
MADDE 36 – (1) Kayıt sildirmek isteyen öğrenci, dilekçe ile dekanlığa/müdürlüğe

başvurur. İlgili birim yönetim kurulu tarafından kaydının silinmesine karar verilen öğrencinin
durumu Rektörlüğe bildirilir. Bu öğrencinin daha önce ödemiş olduğu öğrenim ücretinin iadesi
yapılmaz.

(2) Azami öğrenim süresi içinde, dört yıl üst üste öğrenim ücreti ödenmemesi ve dönem
kayıtlarının yenilenmemesi nedeni ile kayıtsız kalan öğrencilerin, ilgili birim yönetim kurulu
ve Üniversite Yönetim Kurulu kararı ve Yükseköğretim Kurulu onayı ile ilişikleri kesilir. 

(3) Azami öğrenim süresini doldurmuş olan öğrencilere 2547 sayılı Kanunun 44 üncü
maddesinin (c) fıkrası hükümleri uygulanır. 
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Öğrenime ara verme izni

MADDE 37 – (1) Öğrencinin veya noter onaylı vekâletname ile vekilinin, ilgili dekan-
lığa/müdürlüğe yazılı olarak başvurusu üzerine bir defada bir veya iki yarıyıl, en fazla normal
öğrenim süresinin yarısı kadar izin verilir. Bu talep, ilgili birim yönetim kurulu tarafından de-
ğerlendirilir ve sonuç Rektörlüğe bildirilir.

(2) İzinli geçen süreler öğrenim süresinden sayılmaz. İzin başvurusu; ağır hastalık, kaza,
doğal afet gibi belgelendirilebilen olağanüstü durumlar dışında, ders ekle-sil haftasının son gü-
nüne kadar yapılır.

(3) Askerlik hizmeti nedeniyle eğitimlerine ara vermek zorunda kalan öğrenciler as-
kerlik hizmeti süresince izinli sayılır. Bu öğrenciler, askerlik hizmetinin bitimini izleyen eği-
tim-öğretim yılında, öğrenimlerine kaldıkları yerden devam eder.

(4) Öğrencilere, öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak burslu veya burssuz, yurt
içi/yurt dışı eğitim, staj, araştırma, bilgi-görgü arttırma gibi durumlarda, ilgili birim yönetim
kurulu kararı ile en fazla bir yıla kadar izin verilebilir.

(5) Gözaltına alınan veya tutuklanan öğrencilerden, gözaltı ve tutukluluk hali sona eren
ya da yargılandıkları suçtan beraat eden öğrenciler bu süre için izinli sayılır.

(6) İzinli sayılan öğrenci, öğrenim ücretinin yarısını öder.
İzinden dönüş

MADDE 38 – (1) İzinli öğrenciler, izin süresinin bitiminde kayıtlarını yenileyerek öğ-
renimlerine kaldıkları yerden devam eder. 

(2) Tıp ve diş hekimliği fakülteleri ve yabancı dil hazırlık sınıfındakiler hariç, iki yarıyıl
izin almış öğrencilerin ilk yarıyıl sonunda öğrenimlerine devam etmek istemeleri durumunda,
bir dilekçe ile ilgili dekanlığa/müdürlüğe başvurmaları gerekir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 39 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği
adrese yapılır. Öğrencilerin adres değişikliklerini bir hafta içinde Öğrenci İşleri Müdürlüğüne
yazılı olarak bildirmeleri gerekir.

(2) Adres değişikliği bildirilinceye kadar son bildirilen adrese yapılan tebligatlar ge-
çerlidir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 41 – (1) 7/9/2014 tarihli ve 29112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sanko
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

Yürürlük

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanko Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1774 

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

 
 1777 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

ÇAYKUR Ortapazar Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

1. Müdürlüğümüz tarafından 8.500.000 kg yaş çay yükleme ve nakliye işi %20 artar-

azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi kapsamında Açık 

İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2. Bu işe ait şartnameler, 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında ÇAYKUR Ortapazar 

Çay Fabrikası Müdürlüğü, Ortapazar Köyü/ RİZE adresinden temin edilebilir. 

3. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 19.03.2020 Perşembe günü saat 14.00’e kadar 

ÇAYKUR Ortapazar Çay Fabrikası Müdürlüğü adresinde Ortapazar Köyü/ RİZE adresinde 

bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

4. Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez.  

5. Alternatif teklifler kabul edilmez 

6. Kısmi teklifler kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler Yükleme işinede teklif 

vermek zorundadır. 

7. Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

8. Teklif edilen bedelin KDV hariç toplam bedelin % 3’ü oranında Geçici Teminat, 

yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç  % 6 oranında kesin teminat alınır. 

9. İhale ÇAYKUR Ortapazar Çay Fabrikası Müdürlüğü’nde yapılacaktır. 

10. Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya 

kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.  

 1495/1-1 

—— • —— 
YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

ÇAYKUR Kalecik Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

1. Müdürlüğümüz tarafından 6.400.000 kg yaş çay yükleme ve 13.300.000kg nakliye 

hizmet alım işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu 

maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2. Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL bedelle tahsil fişi karşılığından 

temin edilebilir. Kalecik Çay Fabrikası Müdürlüğü İyidere/Rize 
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3. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektupları en geç 17/03/2020 Salı günü saat 14:00’e kadar Kalecik Çay 

Fabrikası Müdürlüğü Kalecik Köyü İyidere/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri 

veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.  

4. Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez. 

5. Alternatif teklifleri kabul edilmez. 

6. Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek 

zorundadır. 

7. Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 

8. Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat yapılacak sözleşme 

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

9. İhale Kalecik Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 

10. Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanuna tabi olmayıp, Satın alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 

 1711/1-1 

—— • —— 
YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

ÇAYKUR Ardeşen Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

1- Müdürlüğümüz tarafından 44.200 Ton. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi     

% 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi 

kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2- Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin 

edilebilir. 

Ardeşen Çay Fabrikası Müdürlüğü / Ardeşen/RİZE 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 19.03.2020 günü saat 14.oo’e kadar Ardeşen Çay 

Fabrikası Müdürlüğü evrak kayıt bürosu Ardeşen RİZE adresinde bulunacak şekilde elden 

vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.oo’de 

açılacaktır. 

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez. 

5- Alternatif teklifler kabul edilmez. 

6- Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek 

zorundadır. 
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7- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

8- Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme 

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

9- İhale Ardeşen Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 

10- Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 

 1730/1-1 

—— • —— 
3 KALEM WOODWARD REGÜLATÖR TAMİR TAKIMI SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

DE22000 ve DE33000 Tipi Lokomotiflerde Kullanılmak Üzere 3 Kalem Woodward 

Regülatör Tamir Takımı Satın Alınacaktır. 

İhale Kayıt Numarası : 2020/112874 

1 - İdarenin; 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56  

c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 

2 - İhale konusu malın  

     adı ve miktarı : 1-) 10 Takım Woodward Regülatör Tamir Takımı 

  2-) 10 Takım Woodward Regülatör Tamir Kiti 

  3-) 10 Takım Woodward Regülatör Tamir Kiti 

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

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

dokümanında belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 

Müdürlüğüne 18.03.2020 günü ve 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 

Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 

Müdürlüğünden (KDV Dahil) 50,- TL bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 1789/1-1 
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3000 ADET LAZER YAZICI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü ihtiyacı 3000 adet Lazer Yazıcı kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesine ve teknik özellikler listesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari 

şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları 

zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname, teknik özellikler listesi ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar 

listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde 

yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 09/03/2020 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır.  Bir adet Çok Fonksiyonlu Yazıcı numune olarak teklif dosyası ile birlikte 

ihale komisyonuna imza karşılığında teslim edilecektir. 

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme  

sonucunda belgeleri istenilen şartlara, uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi kuruluşça  

hazırlanan teknik şartnamesine ve teknik özellikler listesine uygunluğunun belirlenmesini 

müteakip,  uygun  olduğu tespit edilen teklifler bilahare bildirilecek bir tarihte  açılacaktır.  Uygun   

olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların  

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6- İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeye  alınmayacaktır. 

7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8- Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 1743/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Sahil Güvenlik Komutanlığından: 

UZMAN ERBAŞ ALINACAKTIR 

Başvurular, 03-13 Mart 2020 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-

komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. 

Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna, www.sg.gov.tr internet 

adresinden ulaşılabilecektir. 

BAŞVURU KOŞULLARI 

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak. 

2. En az lise mezunu olmak. 

3. 2020 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 

ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir). 

4. Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak. 

5. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre 

geçmemiş olmak (03 Mart 2015 tarihi ve sonrasında terhis olanlar). 

6. Askerlik hizmetini sürdürenler için kılavuzda da yer alan uygun nitelik belgesi almak. 

7. Yapılacak yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testleri 

(yüzme dâhil), uygulamalı sınavlar ile mülâkat sınavında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik 

Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek. 

8. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sevk edilecek hastanelerden “…….. Branşında 

Uzman Erbaş Olur.” kararlı sağlık raporu almak, ayrıca branş/ihtisas özelliklerine göre gereken 

koşulları karşılamak. 

9. Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak. 

10. Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma 

Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında daha önce subay (yedek subay dâhil), 

astsubay (yedek astsubay dâhil), uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş 

olmak. 

11. Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımları Bilgilendirme Kılavuzu’ndaki 

(Şubat 2020) diğer şartları taşıyor olmak. 

İrtibat ve bilgilendirme telefonu: 0 312 416 45 60 (Hafta İçi:09.00-12.30 ve 13.30-18.00 

saatleri arasında) 1549/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Altıntepsi Mah/semt Yahya Kemal Cad. Otogar 154/93 Bayrampaşa / İstanbul adresinde 

faaliyet gösteren Artı Petrol Sanayi Ticaret Limited Şirketi.’nin, 24.07.2018 tarihinde lisanssız 
bayilik faaliyeti yapılması ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari 
yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma 
ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi 
hükümleri uyarınca Artı Petrol Sanayi Ticaret Limited Şirketi. nezdinde 20.12.2019 tarihli ve 
57254 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 10.01.2020 tarihli ve 41 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Altıntepsi Mah/semt Yahya Kemal Cad. Otogar Kapı No: 93 Daire No: 154 
Bayrampaşa / İstanbul adresine gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu 
kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, Mustafa Kemal Mahallesi 
2078. Sok. No: 4 Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi 
içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat 
Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 1810/1/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 23.01.2020 tarihli ve 9145-19 sayılı kararı ile, 

DAĞ/7702-1/39704 lisans sahibi “Atatürk Mahallesi Vedat Günyol Caddesi Yakut Sitesi 2.Blok 
No: 44/B Daire: 16 Ataşehir İstanbul” adresinde mukim Avrasya Grup Petrolcülük Dağıtım 
Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste 12.09.2018 tarihinde yapılan 
denetimde bayisinin otomasyon sisteminin doğru ve tutarlı veriler içermemesi ve bayide tespit 
edilen aykırılıkların Kuruma bildirilmemesi fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi 
hakkında toplam 1.220.624,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 
Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen 
ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bahse konu kararda belirtilen toplam 1.220.624,-TL 
tutarındaki idari para cezasının, 

1-5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve 5015 sayılı 
kanunun 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası ile ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebliğ edildiği 
tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba 
yatırılabileceği, 

2-Ayrıca 5015 sayılı Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın 
tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava 
açma hakkınızın saklı olduğu, 

3-5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine 
idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmesi halinde tahsil işlemlerine 
başlanmayacağı, aksi halde tek başına dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı, 

4-Söz konusu idari para cezasının dava açma süresi içinde yatırılması halinde %25’lik 
indirimden yararlanılabileceği, 
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5-Kararın tebliğini müteakip bir aylık kanuni ödeme süresi içerisinde taksitlendirme 
talebinde bulunulabileceği, 

6-Süresi içerisinde ödenmeyen idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin 
bilinmesi 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.  
 1810/2/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 16.01.2020 tarihli ve 9132-24 sayılı kararı ile 

DAĞ/4413-4/32667 lisans sahibi “Şeyhli Mahallesi Sanat Sokak No: 2 D: 2 Pendik İstanbul” 
adresinde mukim Biroil Petrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından işletilen 
tesiste Ocak 2017 tarihinde yapılan denetimde Kurul izin olmaksızın dağıtıcılar arası akaryakıt 
ticareti yapılması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 1.066.327-TL 
tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı 
geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle 
Kuruma iade edilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bahse konu kararda belirtilen toplam 1.066.327-TL 
tutarındaki idari para cezasının, 

1-5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve 5015 sayılı 
kanunun 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası ile ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebliğ edildiği 
tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba 
yatırılabileceği, 

2-Ayrıca 5015 sayılı Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın 
tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava 
açma hakkınızın saklı olduğu, 

3-5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine 
idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmesi halinde tahsil işlemlerine 
başlanmayacağı, aksi halde tek başına dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı, 

4-Söz konusu idari para cezasının dava açma süresi içinde yatırılması halinde %25’lik 
indirimden yararlanılabileceği, 

5-Kararın tebliğini müteakip bir aylık kanuni ödeme süresi içerisinde taksitlendirme 
talebinde bulunulabileceği, 

6-Süresi içerisinde ödenmeyen idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin 
bilinmesi 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 
 1810/3/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
ETS/2669-7/1660 numaralı lisans sahibi Cs Uluslararası Toptan Elektrik Sanayi ve 

Ticaret Anonim Şirketi tarafından işlenen bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi fiilinin 
elektrik piyasası ilgili mevzuatı hükümlerine aykırı olduğu değerlendirildiğinden konunun 
ayrıntılı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespiti amacıyla kişi 
hakkında açılan doğrudan soruşturma kapsamında hazırlanmış olan 21.01.2020-174 Soruşturma 
Raporu, yazılı savunma alınmak üzere bilinen/tespit edilen adresine gönderilmesine rağmen ilgili 
kişiye tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu Rapor’da belirtilen hususlarla ilgili olarak kişinin yapacağı yazılı savunmanın 
işbu ilanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Kuruma gönderilmesi gerektiği ve 
süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı 
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 1810/4/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Fatih Sultan Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi B Blok Kule 3 No: 8 Kat: 9 Daire: 58 

Ümraniye/İstanbul adresinde 04.06.2014 ve DAĞ/5045-1/34311 sayılı bayilik lisansı kapsamında 
faaliyet gösteren Ekodizel Akaryakıt Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin, 2018 tarihinde 
yıllık 60.000 ton beyaz ürün satış yükümlülüğünün yerine getirilmemesi ile ilgili olarak 5015 
sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında 
Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Ekodizel Akaryakıt Dağıtım Sanayi 
Ticaret Anonim Şirketi nezdinde 11.12.2019 tarihli ve 55097 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında 
doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 17.12.2019 tarihli ve 1208 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Abdurrahman Gazi Mah. Sevenler Cad. Egeboyu B Blok Kapı No: 1b Daire No: 61 
Sancaktepe / İstanbul adresine gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu 
kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, Mustafa Kemal Mahallesi 
2078. Sok. No: 4 Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi 
içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat 
Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 1810/5/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
İTS/ZMR/676 numaralı İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Ferhat Kaya- Dekor 

Doğalgaz (5310307702) tarafından işlenen sertifikasız kişilere iç tesisat proje veya yapım işi 
yaptırılması / sertifikasız kişilerin yaptığı iç tesisatın projelendirilmesi fiilinin doğal gaz piyasası 
ilgili mevzuatı hükümlerine aykırı olduğu değerlendirildiğinden, konunun ayrıntılı bir şekilde 
araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespiti amacıyla kişi hakkında açılan 
doğrudan soruşturma kapsamında hazırlanmış olan 16/12/2019 tarihli ve 1176 sayılı Soruşturma 
Raporu, yazılı savunma alınmak üzere kişinin bilinen/tespit edilen adresine gönderilmesine 
rağmen ilgili kişiye tebliğ edilememiştir. 
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Söz konusu Rapor’da belirtilen hususlarla ilgili olarak kişinin yapacağı yazılı savunmanın 
işbu ilanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerektiği 
ve süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat 
Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 1810/6/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Atatürk Mah. Sedef Sok. Ataşehir Rezidance A Blok K: 23 D: 96 Ataşehir / İstanbul 

adresinde 05.10.2016 ve DAĞ/6518-7/37443 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren 
Gama Pet Petrol Ürünleri Dağıtım Sanayi A.Ş.’nin, 13.12.2018 tarihinde bayisinin otomasyon 
sisteminin doğru ve tutarlı veriler içermemesi ve bayide tespit edilen aykırılıkların Kuruma 
bildirilmemesi ve Bayisinin istasyonunda otomasyon sistemine bağlı olmayan, ancak vaziyet 
planı ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatında kayıtlı bulunan tank vasıtasıyla akaryakıt satışı 
yapması ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci 
maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip 
Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Gama Pet 
Petrol Ürünleri Dağıtım Sanayi A.Ş. nezdinde 09.12.2019 tarihli ve 54783 sayılı Başkanlık Oluru 
kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 12.12.2019 tarihli ve 1162 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Altay Çeşme Mah. Seri Sok. A Blok Kapı No: 30-34 Daire No: 65 Maltepe / İstanbul 
adresine gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu 
savunma yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, Mustafa Kemal Mahallesi 2078. Sok. No: 4 
Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde 
gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası 
uyarınca ilanen tebliğ olunur.  1810/7/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Samurlu Mah. 1253 Sk. Kabaktepe Mevkii /4 A Aliağa / İzmir adresinde faaliyet gösteren 

Petrovey Yalıtım İzolasyon Petrol Ürünleri Nakliyat Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret Limited 
Şirketi’nin, 24.02.2020 tarihinde lisans almaksızın madeni yağ üretimi faaliyeti yapılması ile ilgili 
olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol 
Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Petrovey Yalıtım İzolasyon 
Petrol Ürünleri Nakliyat Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 14.01.2020 
tarihli ve 2150 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar 
verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 28.01.2020 tarihli ve 220 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Samurlu Mah. 1253 Sk. Kabaktepe Mevkii /4 A Aliağa / İzmir adresine 
gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma 
yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, Mustafa Kemal Mahallesi 2078. Sok. No: 4 Çankaya/Ankara 
adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı 
savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 
olunur.  1810/8/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Barbaros Mah. Dereboyu Cad. Mor Sümbül Sk. No: 5/a Deluxıa Palace K: 15 D: 416 

Ataşehir/İstanbul adresinde 03.07.2013 ve DAĞ/4479-1/32933 sayılı bayilik lisansı kapsamında 
faaliyet gösteren Primera Enerji Dağıtım Anonim Şirketi’nin, 25.09.2018 tarihinde Bayisinin 
otomasyon sisteminin doğru ve tutarlı veriler içermemesi ve bayide tespit edilen aykırılıkların 
Kuruma bildirilmemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” 
başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi 
hükümleri uyarınca Primera Enerji Dağıtım Anonim Şirketi nezdinde 05.12.2019 tarihli ve 54258 
sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 12.12.2019 tarihli ve 1165 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Hasanpaşa Mahallesi G-1008 No: 3 / 1 By Concept Sitesi B Blok Kat: 1 Daire: 21 
Sultanbeyli/İstanbul adresine gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu 
kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, Mustafa Kemal Mahallesi 
2078. Sok. No: 4 Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi 
içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat 
Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.  1810/9/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12/12/2019 tarihli ve 8989-16 sayılı kararı ile 

6420379192 vergi numaralı DAĞ/4479-1/32933 lisans sahibi Barbaros Mah. Dereboyu Cad. Mor 
Sümbül Sk. No: 5/a Deluxıa Palace K: 15 D: 416 Ataşehir İstanbul adresinde mukim Primera 
Enerji Dağıtım A.Ş. hakkında 2018 tarihi/tarihleri için ulusal stok yükümlülüğünün yerine 
getirilmemesi fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 2.737.500,-TL 
tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı 
geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle 
Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 2.737.500,-TL tutarındaki idari para 
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 
gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen bir ay içerisinde Maden ve Petrol İşleri Genel 
Müdürlüğü (MAPEG) tarafından bildirilen Halkbank Kocaeli Şubesi nezdinde açılan Türkiye 
Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi’ne ait TR37 0001 2009 4430 0010 0050 07 numaralı hesaba 
yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü 
fıkrası uyarınca Kararın tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare 
Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 
beşinci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu 
verilmemesi halinde dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı, söz konusu idari para 
cezasının dava açma süresi içinde yukarıda kaydedilen hesaba yatırılması halinde %25’lik 
indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, süresi içinde 
ödenmeyen idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre ilgili Vergi Dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı 
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.  1810/10/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 21.11.2019 tarihli ve 8947-11 sayılı kararı ile, 

MYĞ/4160-2/31870 lisans sahibi “Shahram Rezaei Saralan Kemalpaşa İzmir” adresinde mukim 
Saralan Madeni Atık Yağ Geri Kazanım İç ve Dış Ticaret tarafından işletilen tesiste 12.03.2017 
tarihinde yapılan denetimde yurt içinden temini için Kurumdan uygunluk yazısı alınması gereken 
akaryakıt harici ürünü uygunluk yazısı almadan temin etme fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, 
bahse konu kişi hakkında toplam 87.814,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar 
verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine 
rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bahse konu kararda belirtilen toplam 87.814,-TL 
tutarındaki idari para cezasının, 

1-5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve 5015 sayılı 
kanunun 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası ile ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebliğ edildiği 
tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba 
yatırılabileceği, 

2-Ayrıca 5015 sayılı Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın 
tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava 
açma hakkınızın saklı olduğu, 

3-5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine 
idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmesi halinde tahsil işlemlerine 
başlanmayacağı, aksi halde tek başına dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı, 

4-Söz konusu idari para cezasının dava açma süresi içinde yatırılması halinde %25’lik 
indirimden yararlanılabileceği, 

5-Kararın tebliğini müteakip bir aylık kanuni ödeme süresi içerisinde taksitlendirme 
talebinde bulunulabileceği, 

6-Süresi içerisinde ödenmeyen idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin 
bilinmesi 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 
 1810/11/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 02.01.2020 tarihli 9112-18 ve 9112-19 sayılı 

kararları ile, BAY/939-82/26099 lisans sahibi “Çiftehan Kasabası Tahtaköprü Mevkii Ulukışla 
Niğde” adresinde mukim Tekir Petrol Nakliye Gıda Madeni Yağ Sanayi Ve Ticaret Limited 
Şirketi tarafından işletilen tesiste 17.05.2010 tarihinde yapılan denetimde yeterli şart ve seviyede 
ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal edilmesi ve 
akaryakıt istasyonunda gizli sabit/seyyar tank, düzenek, ekipman bulundurma fiillerinin tespit 
edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında 137.356,-TL ve 11.446,-TL olmak üzere 
toplam:148.802,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz 
konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ 
edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 
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Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bahse konu kararda belirtilen toplam 148.802,-TL 
tutarındaki idari para cezasının, 

1-5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve 5015 sayılı 
kanunun 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası ile ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebliğ edildiği 
tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba 
yatırılabileceği, 

2-Ayrıca 5015 sayılı Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın 
tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava 
açma hakkınızın saklı olduğu, 

3-5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine 
idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmesi halinde tahsil işlemlerine 
başlanmayacağı, aksi halde tek başına dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı, 

4-Söz konusu idari para cezasının dava açma süresi içinde yatırılması halinde %25’lik 
indirimden yararlanılabileceği, 

5-Kararın tebliğini müteakip bir aylık kanuni ödeme süresi içerisinde taksitlendirme 
talebinde bulunulabileceği, 

6-Süresi içerisinde ödenmeyen idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin 
bilinmesi 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 
 1810/12/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 23.01.2020 tarihli ve 9145-15 sayılı kararı ile 

BAY/939-82/26684 lisans sahibi “Karabük Yolu Üzeri 23. Km. Gerede Bolu” adresinde mukim 
Yeşilgöz Petrol Madeni Yağ Kimyevi Madde Gıda İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited 
Şirketi tarafından işletilen tesiste 08.02.2011 tarihinde yapılan denetimde yeterli şart ve seviyede 
ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmek fiilinin tespit 
edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 147.933,-TL tutarında idari para cezası 
uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut 
adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bahse konu kararda belirtilen toplam 147.933,-TL 
tutarındaki idari para cezasının, 

1-5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve 5015 sayılı 
kanunun 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası ile ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebliğ edildiği 
tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba 
yatırılabileceği, 

2-Ayrıca 5015 sayılı Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın 
tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava 
açma hakkınızın saklı olduğu, 
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3-5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine 

idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmesi halinde tahsil işlemlerine 

başlanmayacağı, aksi halde tek başına dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı, 

4-Söz konusu idari para cezasının dava açma süresi içinde yatırılması halinde %25’lik 

indirimden yararlanılabileceği, 

5-Kararın tebliğini müteakip bir aylık kanuni ödeme süresi içerisinde taksitlendirme 

talebinde bulunulabileceği, 

6-Süresi içerisinde ödenmeyen idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının 

Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin 

bilinmesi 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 1810/13/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 23.01.2020 tarihli ve 9145/16 sayılı kararı ile 

BAY/939-82/26684 lisans sahibi “Karabük Yolu Üzeri 23. Km. Gerede Bolu” adresinde mukim 

Yeşilgöz Petrol Madeni Yağ Kimyevi Madde Gıda İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi tarafından işletilen tesiste 08.02.2011 tarihinde yapılan denetimde akaryakıt istasyonunda 

gizli seyyar /sabit tank, düzenek, ekipman bulundurma fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse 

konu kişi hakkında toplam 12.327,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen 

ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bahse konu kararda belirtilen toplam 12.327,-TL 

tutarındaki idari para cezasının, 

1-5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve 5015 sayılı 

kanunun 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası ile ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebliğ edildiği 

tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba 

yatırılabileceği, 

2-Ayrıca 5015 sayılı Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın 

tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava 

açma hakkınızın saklı olduğu, 

3-5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine 

idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmesi halinde tahsil işlemlerine 

başlanmayacağı, aksi halde tek başına dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı, 

4-Söz konusu idari para cezasının dava açma süresi içinde yatırılması halinde %25’lik 

indirimden yararlanılabileceği, 
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5-Kararın tebliğini müteakip bir aylık kanuni ödeme süresi içerisinde taksitlendirme 

talebinde bulunulabileceği, 

6-Süresi içerisinde ödenmeyen idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının 

Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin 

bilinmesi 
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 1810/14/1-1 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 19.12.2019 tarihli ve 9014-42 sayılı kararı ile 

BAY/939-82/39995 lisans sahibi “Zafer Mahallesi İstiklal Caddesi 100 Karaatlı Köyü Merkez 

Niğde” adresinde mukim Yeşim Petrolcülük Tarım Gıda İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret 

Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 07.02.2019 tarihinde yapılan denetimde kurulu 

otomasyon sistemine yansımayan akaryakıt satışı veya dolumu yapılması fiilinin tespit edilmesi 
nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 124.373,-TL tutarında idari para cezası 

uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut 

adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bahse konu kararda belirtilen toplam 124.373,-TL 
tutarındaki idari para cezasının, 

1-5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve 5015 sayılı 

kanunun 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası ile ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebliğ edildiği 

tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba 

yatırılabileceği, 

2-Ayrıca 5015 sayılı Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın 

tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava 
açma hakkınızın saklı olduğu, 

3-5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine 

idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmesi halinde tahsil işlemlerine 

başlanmayacağı, aksi halde tek başına dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı, 
4-Söz konusu idari para cezasının dava açma süresi içinde yatırılması halinde %25’lik 

indirimden yararlanılabileceği, 

5-Kararın tebliğini müteakip bir aylık kanuni ödeme süresi içerisinde taksitlendirme 

talebinde bulunulabileceği, 
6-Süresi içerisinde ödenmeyen idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının 

Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin 

bilinmesi 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 
 1810/15/1-1 
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İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanun’un 33. Maddesi ile 

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği” nin ilgili 
maddelerine göre araştırma görevlisi alınacaktır.  

İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli belgelere, bilgilere ve sonuçlara 
üniversitemiz web sayfası www.29mayis.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların ilgili Personel 
Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir. 

Kod 
Kadro 
Unvanı 

Adet Birimi 
YDS veya 
Eşdeğeri 
(en az) 

ALES 
(en az) 

Açıklama 

1 
Araş. 
Gör 

1 

İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi/Sosyal Hizmet 

Bölümü/Sosyal Hizmet Anabilim 
Dalı 

60 70 

Üniversitelerin Sosyal Hizmet 
lisans programından mezun 
olmak. Sosyal hizmet veya 
istatistik alanlarının birinde tezli 
yüksek lisans yapıyor olmak. 

2 
Araş. 
Gör 

1 
İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi/Ekonomi 
Bölümü/Ekonomi Anabilim Dalı 

80 70 

Üniversitelerin Ekonomi, İktisat, 
Mühendislik lisans 
programlarının birinden mezun 
olmak ve bu programların 
birinde tezli yüksek lisans 
yapıyor veya tamamlamış 
olmak. 

3 
Araş. 
Gör 

1 
Edebiyat Fakültesi/Çeviribilim 

Bölümü/İngilizce Mütercim 
Tercümanlık Anabilim Dalı 

90 80 

Üniversitelerin İngilizce 
Mütercim Tercümanlık, 
Çeviribilim (İngilizce) lisans 
programlarından birinden mezun 
olmak ve bu programların 
birinde tezli yüksek lisans 
yapıyor olmak. 
 

4 
Araş. 
Gör 

1 
Edebiyat Fakültesi/Çeviribilim 

Bölümü/Arapça Mütercim 
Tercümanlık 

80 80 

Üniversitelerin Arapça Mütercim 
Tercümanlık, Arap Dili ve 
Edebiyatı, İlahiyat/İslami İlimler 
Fakültesi lisans programlarının 
birinden mezun olmak ve 
programların birinde tezli yüksek 
lisans yapıyor olmak. 

SINAV TAKVİMİ  
Duyuru Başlama Tarihi 02.03.2020 
Son Başvuru Tarihi 16.03.2020 
Ön Değerlendirme Tarihi 19.03.2020 
Sınav Giriş Tarihi  23.03.2020 
Sonuç Açıklama Tarihi 27.03.2020 
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BAŞVURU BELGELERİ 
1- Başvuru Dilekçesi  
2- YÖK formatında Türkçe özgeçmiş.  
3- 1 adet Fotoğraf. 
4- Nüfus cüzdan fotokopisi. 
5- Öğrenim Belgeleri (lisans diploması, resmi lisans transkripti (asıl veya onaylı suret 

olarak). 
6- Yabancı ülke yükseköğretim kurumlarından alınan diploma denkliklerini gösteren 

onaylı belge.  
7. Atama yapılacak programın Lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda 

ALES Sonuç Belgesi. 
8. YDS veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen sınav belgesi. 
9. Erkek adaylar için askerlikle ilgili durumu gösterir belge. 
10. Adli Sicil Kaydı 
11. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir. 
12. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 

hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği 
Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. 

BAŞVURU YERİ 
Elmalıkent Mah. Elmalıkent Cad. No:4 34764 Ümraniye/ İstanbul adresinde yerleşik 

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Personel Dairesi Başkanlığı’na başvuru dilekçesi ve istenilen 
belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır. Personel Dairesi Başkanlığına şahsen 
veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle süresi içinde 
yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.  

 1802/1/1-1 
—— • —— 

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: 
“2547 Sayılı Kanun” ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile 

“İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterleri”nin ilgili 
maddeleri uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen anabilim dallarına devamlı statüde 
çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. 

Profesör kadrosuna atanmak isteyen adayların; dilekçesi ile birlikte iki (2) adet vesikalık 
fotoğrafını, YÖK formatlı güncel özgeçmişini, nüfus cüzdanı suretini, adli sicil kaydını, noterden 
veya resmi kurumlarca onaylanmış doçentlik belgesinin örneğini, yayın listesini (başlıca araştırma 
eserinin adını belirterek), yayınlarını, yönettiği doktora ve yüksek lisans tezleri listesini içeren bir 
(1) adet basılı dosya ve altı (6) adet dijital (USB) kopyası ile;  

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna atanmak isteyen adayların dilekçesi ile birlikte iki (2) 
adet vesikalık fotoğrafını, YÖK formatlı güncel özgeçmişini, nüfus cüzdanı suretini, adli sicil 
kaydı, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgelerinin 
örneklerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren bir (1) adet basılı dosya ve dört (4) adet dijital 
(USB) kopyası ile  

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Elmalıkent Mah. Elmalıkent Cad. no: 4 
34764 Ümraniye /İstanbul) teslim etmeleri gerekmektedir 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin 
kabul edilmiş olması şarttır. 



Sayfa : 80 RESMÎ GAZETE 2 Mart 2020 – Sayı : 31056 

 

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların 16.03.2020 
Pazartesi mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen Rektörlük adresine şahsen yapılması 
gerekmektedir. 

Duyurulur.  
ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI (02.03.2020) 

Kod Birim Bölümü Anabilim Dalı Unvanı Adet Açıklama 

1 
Eğitim 

Fakültesi 
Yabancı Diller 
Eğitimi Bölümü 

İngiliz Dili Eğitimi 
Anabilim Dalı 

Dr. Öğretim 
Üyesi (*) 

2 
İngiliz Dili ve Edebiyatı/Eğitimi 

alanında Doktora yapmış 
olmak. 

2 
Eğitim 

Fakültesi 
Yabancı Diller 
Eğitimi Bölümü 

İngiliz Dili Eğitimi 
Anabilim Dalı 

Dr. Öğretim 
üyesi (*) 

1 
Eğitim Programları ve Öğretimi 

alanında doktora yapmış 
olmak. 

3 
Eğitim 

Fakültesi 
Eğitim Bilimleri 

Bölümü 

Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık Anabilim 

Dalı 
Profesör 1 

Doçentliğini Eğitim/Din Eğitimi 
alanında yapmış olmak. 

4 
Eğitim 

Fakültesi 
Eğitim Bilimleri 

Bölümü 

Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık Anabilim 

Dalı 

Dr. Öğretim 
Üyesi 

2 
Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık alanında doktora 
yapmış olmak. 

5 
Eğitim 

Fakültesi 
Temel Eğitim 

Bölümü 
Okul Öncesi Eğitimi 

Anabilim Dalı 
Dr. Öğretim 

Üyesi 
2 

Okul Öncesi Öğretmenliği 
alanında doktora yapmış 

olmak 

6 
Eğitim 

Fakültesi 
Temel Eğitim 

Bölümü 
Okul Öncesi Eğitimi 

Anabilim Dalı 
Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Eğitim Yönetimi ve Denetimi 
alanında doktora yapmış 

olmak 

7 
Eğitim 

Fakültesi 

Türkçe ve 
Sosyal Bilimler 

Eğitimi 
Türkçe Eğitimi 

Dr. Öğretim 
Üyesi 

1 
Türkçe Eğitimi alanında 
doktora yapmış olmak 

8 
İktisadi ve 

İdari Bilimler 
Fakültesi 

Ekonomi 
Bölümü 

Ekonomi Anabilim Dalı 
Dr. Öğretim 

Üyesi (*) 
1 

İslam Ekonomisi ve Finans 
alanında doktora yapmış 

olmak. 

9 
İktisadi ve 

İdari Bilimler 
Fakültesi 

Sosyal Hizmet 
Sosyal Hizmet 
Anabilim Dalı 

Dr. Öğretim 
Üyesi 

1 
Sosyal Hizmet alanında 
doktora yapmış olmak. 

10 
İlahiyat 

Fakültesi 
Felsefe ve Din 

Bilimleri 
Din Bilimleri Anabilim 

Dalı 
Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Din Eğitimi alanında doktora 
yapmış olmak. 

11 
İlahiyat 

Fakültesi 
Felsefe ve Din 

Bilimleri 
Din Bilimleri Anabilim 

Dalı 
Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Din Psikolojisi alanında 
doktora yapmış olmak. 

(*) Bu kadroya başvuranların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dille Eğitim-
Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 7. Maddesinin 3. Fıkrasındaki 
yabancı dil koşulunu sağladığına ilişkin belgeye sahip olması gerekmektedir. 

 1802/2/1-1 
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Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 

Rektörlüğümüz Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 
Aracılığıyla Sürekli İşçi Alınacaktır 

Sinop Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş 
Kanunu ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik” kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan 
tabloda dağılımı gösterilen şekilde "Sürekli İşçi" alımı yapılacaktır. 

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞ-KUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. 
Şartları taşıyan adayların, ilanın İŞ-KUR internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün 
içinde başvurularını Sinop İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen veya 
www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir. 

A-KONTENJAN DAĞILIMI 
Sıra 
No 

Meslek Kodu Durumu Öğrenim Durumu Çalışma Adresi Sayı 
Sınav 

Durumu 

1 Temizlik Görevlisi Genel 
En az İlköğretim 
mezunu olmak. 

Sinop/Merkez 1 
Kura ve 
Sözlü 
Sınav 

2 Temizlik Görevlisi Genel 
En az İlköğretim 
mezunu olmak. 

Boyabat 1 
Kura ve 
Sözlü 
Sınav 

3 Temizlik Görevlisi Genel 
En az İlköğretim 
mezunu olmak. 

Ayancık 1 
Kura ve 
Sözlü 
Sınav 

4 Temizlik Görevlisi Genel 
En az İlköğretim 
mezunu olmak. 

Durağan 1 
Kura ve 
Sözlü 
Sınav 

5 Temizlik Görevlisi Genel 
En az İlköğretim 
mezunu olmak. 

Türkeli 1 
Kura ve 
Sözlü 
Sınav 

6 
Temizlik Görevlisi 

(Engelli) 
Engelli 

En az İlköğretim 
mezunu olmak. 

Sinop/Merkez 2 
Kura ve 
Sözlü 
Sınav 

7 
Temizlik Görevlisi 

(Eski Hükümlü veya 
Terör Mağduru) 

Eski Hükümlü 
veya Terör 
Mağduru 

En az İlköğretim 
mezunu olmak. 

Sinop/Merkez 1 
Kura ve 
Sözlü 
Sınav 

8 Güvenlik Görevlisi Genel 
En az Ortaöğretim 

mezunu olmak. 
Türkeli 2 

Kura ve 
Sözlü 
Sınav 

9 Güvenlik Görevlisi Genel 
En az Ortaöğretim 

mezunu olmak. 
Durağan 1 

Kura ve 
Sözlü 
Sınav 
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B-GENEL ŞARTLAR  
-2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe 

Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,  

-18 yaşını tamamlamış olmak,  
-İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen branşlarda istenilen belgelere sahip 

olmak,  
-Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin 

işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, 
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, 
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini 
aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,  

-Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar 
verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisaklı yahut 
bunlarla irtibatı bulunmamak,  

-Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu 
imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu 
örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,  

-Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,  
-Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek hastalığı bulunmamak, 
-Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),  
- Adaylar vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir 

durumu olmaması gerekir, 
-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almıyor olmak,  
-İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş 

Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek olup 2 (iki) ay deneme 
süresi uygulanacaktır, 

-Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine 
durumu uyan iş arayanın tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir,  

-Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese 
Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. İlçe, il 
veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin 
karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. İkamet değişikliği ile ilgili 
olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde 
işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır. İkametini talebinin karşılanacağı yer içerisinde 
değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi 
içerisinde Kuruma ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvurusu yapılır. 

-Kadro ve Pozisyonlardaki talepler Sinop İli düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi 
itibariyle Sinop’ta ikamet edenlerin başvuruları dikkate alınacaktır. İlçelerdeki ilanlara o ilçede 
ikamet edenlerin başvuruları dikkate alınacaktır. 
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C-ÖZEL ŞARTLAR  
TEMİZLİK GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR  
En az İlköğretim mezunu ve 18-40 yaş arasında olmak.  
GÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR  
En az ortaöğretim mezunu ve 18-40 yaş arasında olmak.  
5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve 

Valilik tarafından düzenlenen geçerli özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak. (Silahsız) 
TEMİZLİK GÖREVLİSİ (ENGELLİ) İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR  
En az ilköğretim mezunu ve 18-40 yaş arasında olmak.  
Engelli sağlık kurulu raporunun en az %40 oranında olduğunu belgelendirmek.  
(Engellilerin, durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan 

engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekir.)  
TEMİZLİK GÖREVLİSİ (ESKİ HÜKÜMLÜ VEYA TERÖR MAĞDURU) İÇİN 

ARANAN ÖZEL ŞARTLAR  
Eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan olmak,  
En az ilköğretim mezunu ve 18-40 yaş arasında olmak,  
Eski hükümlü: Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene 

ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve 
casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; 
kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza 
süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye 
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan 
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını 
tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan 
eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenleri,  

Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan: 21/6/1927 tarihli ve 1111 
sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri 
Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 
sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri 
sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede 
yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirenleri, İfade eder.  

Ç-BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ  
Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 02/03/2020-06/03/2020 tarihleri arasında Türkiye İş 

Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden online olarak veya Çalışma ve İş Kurumu Sinop İl 
Müdürlüğüne/Hizmet Merkezlerine şahsen başvuru yapabilirler.  

D-KURA İŞLEMLERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI  
İŞ-KUR tarafından Sinop Üniversitesine bildirilen başvurular arasından ilan edilen her 

birimdeki unvan sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday noter huzurunda 
çekilecek kura ile belirlenecektir. Kura çekimi Sinop Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Konferans salonunda yapılacak olup günü ve saati 
kurumun internet sitesinden (www.sinop.edu.tr) ayrıca duyurulacaktır. Adaylar istemeleri halinde 
kura çekimini izleyebilirler. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.  
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Kura sonucu belirlenen adaylar kurumun internet sitesinde (www.sinop.edu.tr) ilan 
edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.  

E-GERÇEĞE AYKIRI BEYAN  
Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak 

atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk 
Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç 
duyurusunda bulunulacaktır.  

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

Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, 
yanıltıcı veya yalan beyanda bulunarak yerleşenlerin atamaları yapılmayacaktır. Sehven yapılmış 
olsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı 
halde istenilen belgeleri süresi içinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.  

F-SÖZLÜ SINAV DUYURUSU VE BELGE TESLİM İŞLEMLERİ  
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 17 nci maddesinin 1 inci fıkrasına göre kura sonucu belirlenen adaylara sözlü sınav 
yapılacaktır. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup 
adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir.  

Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav komisyonunca 100 tam puan üzerinden; 
özgüvenleri, yazılı ve sözlü iletişimleri, beceri, uygulama, gözlem, stres ve problem çözme 
konularındaki yetenekleri olmak üzere beceri alanında toplam 50 puan, istihdam edilecekleri 
alanla ilgili olarak da mesleki terim ve teknik konulardan mesleki bilgi alanında toplamda 50 
puan üzerinden değerlendirilecektir.  

Kura sonucu belirlenen adayların sözlü sınav tarihleri ve istenen evraklar kurumun 
internet sitesinde (www.sinop.edu.tr) ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat 
yapılmayacaktır. 

Sözlü sınav öncesi yapılacak belge tesliminde şartları taşımadığı anlaşılan adaylar ile 
eksik belge veren veya belge vermeyen adaylar sınava alınmayacaktır.  

G-GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ  
Göreve başlamaya hak kazanan adaylar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına 

istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo 
veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak fiilen askerlik görevinde 
bulunanlar ile hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek 
durumda olanlar (durumlarını belirten askerlik belgesi, doğum raporu veya hastalık raporu ibraz 
etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir. Belgeleri teslim alınan 
adayların, yazılı tebligat yapılmak suretiyle göreve başlamaları sağlanacaktır. Doğum, hastalık, 
askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde 
kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben 30 (Otuz) gün içinde göreve başlamaları 
sağlanacaktır. Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde işten 
ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru 
şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkûr Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek 
listeden başarı sırasına göre atama yapılacaktır. 

 1696/1-1 



2 Mart 2020 – Sayı : 31056 RESMÎ GAZETE Sayfa : 85 

 

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemiz Hukuk Müşavirliği biriminde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. 
maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı 
Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sözleşmeli 
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”da yer alan Ek 2 
inci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2018 KPSSP3 (B) 
grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle toplam 1 (bir) adet “Tam Zamanlı Avukat” 
Sözleşmeli Personel alınacaktır. 

1. ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER 
A. Genel Şartlar: 
a. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
b. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik 

çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut 
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 

c. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 
almaya hak kazanmamış olmak. 

d. Müracaat tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. 
e. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev 

yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca 
sözleşmeleri feshedilen veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen 
istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedenler için, fesih tarihinden itibaren geçmesi 
gereken bir yıllık süreyi doldurmuş olmak. 

f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla 
görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli 
bulunmamak. 

g) KPSS (B) grubu KPSS P3 puan türünden puanı bulunmak. 
h) Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine 

getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir. 
B. Özel Şartlar: 
a. Hukuk Fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş 

yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ve KPSS P3 puan türünden puanı 
olmak. 

b. Başvuru son günü itibarıyla Avukatlık ruhsatına sahip olmak. 
c. Baro kayıt belgesine sahip olmak, 
d. Avukatlık staj süresi hariç en az (3) üç yıl mesleki tecrübesi bulunmak ve bunu 

belgelemek. 
e. Hukuk alanında yüksek lisans yapmış olmak. 
f. Kamu kurum ve kuruluşlarında en az 3 yıl hizmeti bulunmak. 
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BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN BELGELER: 
1. Başvuru Formu  
2. 2018 Yılı KPSS Sınav Sonuç Belgesi 
3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi 
4. İkametgah Belgesi (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir) 
5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı veya Noter Onaylısı (E-Devlet 

Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir) 
6. SGK Hizmet Dökümü 
7. Adli Sicil Kaydı (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir) 
8. Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin) (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul 

Edilecektir) 
9. Özgeçmiş 
10. Fotoğraf (2 Adet) 
11.Avukatlık ruhsatı, baro kayıt belgesi ve staj bitirme belgesinin aslı veya noter onaylısı 
12. Yabancı ülkelerde bulunan okullardan mezun olanların diploması ile birlikte YÖK 

onaylı denklik belgesi. 
BAŞVURU ŞEKLİ : 
Adaylar (www.tau.edu.tr) web adresinde bulunan Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak 

yukarıda istenilen belgeler ile birlikte ilanın gazetede yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai 
bitimine (17.00) kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları 
gerekmektedir. Posta, faks veya internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

BAŞVURU TARİHLERİ : 02/03/2020 - 16/03/2020 
BAŞVURU ADRESİ : Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire 

Başkanlığı Şahinkaya Cad. No: 106 Beykoz / İSTANBUL 
Eksik veya yanlış beyanda bulunan ve yapmış olduğu beyanı belgelendiremeyen adayların 

başvuruları geçersiz sayılacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar 
hakkında yasal işlem başlatılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Ayrıca 
bu kişilere Üniversitemiz tarafından bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin 
edilecektir. 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI: 
Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek aday listeleri, Üniversitemiz web 

(www.tau.edu.tr) adresinden ilan edilecektir. 2018 KPSS P3 puan sıralamasına konulmak kaydı 
ile boş pozisyon sayısının 2 (iki) katı kadar yedek aday ilan edilir. 

Atanmaya hak kazanan adaylardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları 
taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylar arasından başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla 
yerleştirme yapılacaktır. 

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 
Bilgi İçin: Tel: 0216 333 00 00 (3563-3565) E-mail: pdb@tau.edu.tr 
 1766/1-1 
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Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor 

Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26, 25 ve 23. maddelerine ve 
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam 
zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır. 

 
FAKÜLTE BÖLÜMÜ KADRO ÜNVANI ADET 

İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi 

Kamu Yönetimi Bölümü Profesör 1 

Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Anabilim Dalı 
Profesör 1 

Ticari Bilimler Fakültesi 
Elektronik Ticaret ve Teknoloji 

Yönetimi Bölümü 
Doçent 1 

Eğitim Fakültesi 
Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık Bölümü 

Doktor Öğretim Üyesi 1 

Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Doktor Öğretim Üyesi 1 
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Doktor Öğretim Üyesi 1 

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1 
 
BAŞVURU İŞLEMLERİ: 
Profesör kadrosu için, başvuracak adayların, 
* 2547 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen şartlar ile başvuracağı bölüm/anabilim 

dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerini, 
* Fotoğraflı özgeçmişlerini, 
* Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini, 
* Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, 
* Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, 
* Erkek adayların askerlik durum belgelerini, 
* Bilimsel yayınlarını, 
* Kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, 
* Yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 
6 (Altı) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy ve 5 adet CD/USB olacak şekilde) 

Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. 
*Kamu Yönetimi Bölümüne başvuracak adayların; Karşılaştırmalı Siyasi Davranış, 

Siyaset Psikolojisi, Nicel Yöntemler ve Eğitim Politikaları konularında bilimsel yayınlar yapmış 
olması şartı aranmaktadır. 

Doçent kadrosu için, başvuracak adayların, 
* 2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim 

dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini, 
* Fotoğraflı özgeçmişlerini, 
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* Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini, 
* Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, 
* Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, 
* Erkek adayların askerlik durum belgelerini, 
* Bilimsel yayınlarını, 
* Kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, 
* Yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 
4 (Dört) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy 3 adet CD/USB olacak şekilde) 

Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. 
Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için; başvuracak adayların, 
* 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim 

dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini, 
* Fotoğraflı özgeçmişlerini, 
* Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini, 
* Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgelerinin noter onaylı suretlerini, 
* Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, 
* Erkek adayların askerlik durum belgelerini, 
* Not ortalamalarını gösterir transcriptlerini, 
* Bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını içeren 
4 (Dört) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy 3 adet CD/USB olacak şekilde) ilgili 

Dekanlığa süresi içinde teslim edeceklerdir. 
* Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümüne başvuracak adayların; Eğitim Bilimleri 

alanında Doktora derecesine sahip olması, Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından seçmeli ders 
olarak her dönem açılan Bilgi Kuramı dersini yürütebilecek olması, Eğitim Bilimleri Bölümünün 
servis dersleri ile Eğitim Programları ve Öğretimi alanında lisansüstü dersleri verebilecek olması, 
İstek okullarında yürütülen “International Baccalaureate Programme” çalışmalarının 
üniversitemizle işbirliği içerisinde yürütülmesinde destek verebilecek olması şartları 
aranmaktadır. 

Son başvuru tarihi, ilanın yayınlandığı gün dahil olmak üzere 15 günlük sürenin bitimidir. 
Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular 
kabul edilmeyecektir. 

(Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması 
gerekmektedir.) 

İlan olunur. 
BAŞVURU ADRESİ: 
Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü 
26 Ağustos Yerleşimi ,İnönü Mah., Kayışdağı Cad. 
34755 Ataşehir/İstanbul 
Tel: 0216 578 00 00 1785/1-1 
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Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek 
üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına 
İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, 5 (beş) Sözleşmeli 
Bilişim Personeli alınacaktır. 

Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınava 
katılacak adayların seçiminde, 2018 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) P3 puanı (KPSS puanı 
olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile İngilizce 
dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) (yabancı dil puanı belgesi ibraz 
etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) veya bu dilde yapılan diğer 
yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen dengi puan esas 
alınacaktır.  

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan en fazla iki tanesi için başvuruda bulunabileceklerdir. 
Başvurular 02/03/2020–18/03/2020 tarihleri arasında Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır. 

 BAŞVURU ŞARTLARI:  
A-GENEL ŞARTLAR  
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde sayılan genel şartlara haiz 

olmak,  
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri 
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt 
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik 
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji 
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara 
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 
mezun olmak, (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret 
tavanının 2 (iki) katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler.)  

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını 
geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip 
olmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi 
kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (b) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına 
prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri 
dikkate alınır). 

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi 
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,  

e) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli 
Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük 
hakları ve diğer kuralları kabul etmek,  

f) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip 
olup yoğun iş temposuna ayak uydurabilme ve takım çalışmasına yatkın olmak,  
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g) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise 
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş 
olmak. 

B-ÖZEL ŞARTLAR  
B.1. Kıdemli Uygulama Geliştirme Uzmanı (2 Kişi, 3 Katına Kadar)  
1. Aşağıdaki niteliklere ve tecrübelere sahip olmak 
a) .NET Framework, ASP.NET, C# platformlarını kullanarak proje geliştirme 

konusunda en az 5 (Beş) yıl ve üzeri çalışmış olmak. 
b) .Net Core konusunda bilgi sahibi olmak. 
c) Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme projelerinde çalışmış olmak 
ç) Yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde 

görev almış olmak. 
d) Yazılım sürüm kontrol araçlarını (SVN, GIT,CVS, TFS, vb.) kullanmış olmak  
e) Nesne tabanlı analiz ve tasarım konusunda çalışmış olmak,  
f) Farklı yazılım tasarım kalıpları (software design patterns) kullanmış olmak 
g) Çevik (Agile) yazılım geliştirme yaklaşımı ile geliştirilmiş projelerde çalışmış olmak 
ğ) Farklı yazılım test tekniklerine (unit, integration, smoke, regression vb.) hakim olmak; 

test planları, stratejileri, senaryoları hazırlama konusunda deneyimli olmak 
h) MVC tasarım modelini kullanarak proje geliştirmiş olmak 
ı) HTML, CSS, JavaScript, JQuery, AJAX ve Bootstrap teknolojileri kullanılarak 

geliştirilmiş projelerde görev almış olmak 
i) RestFull, SOAP, WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD teknolojilerini kullanarak geniş 

ölçekli, çok katmanlı web servisleri geliştirmiş olmak 
j) Yaygın olarak kullanılan ilişkisel veri tabanlarından (MS SQL, ORACLE, DB2, 

MySQL) en az biri üzerinde Entity Framework teknolojisi ile uygulama geliştirmiş olmak. 
k) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda bilgi ve tecrübe 

sahibi olmak 
l) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü ve yazılım mühendisliği süreçleri konularında bilgi 

ve tecrübe sahibi olmak 
m) Yaygın olarak kullanılan uygulama sunucularının (IIS, Apache, nginx vb.) 

yapılandırılması ve performansına yönelik iyileştirme işlemlerini gerçekleştirmiş olmak 
n) ORM framework kullanarak proje geliştirmiş olmak 
o) Web socket ile uygulama geliştirmiş olmak. 
2. Aşağıda listelenmiş sertifikalar ve nitelikler zorunlu olmamak ile birlikte tercih 

sebebidir. 
a) MCSA: Programming in C# 
b) MCP: Microsoft Certified Professional 
c) MCSA: Web Applications sertifikası 
d) MCSA: Universal Windows Platform sertifikası 
e) MCSD: App Builder sertifikası 
f) Oracle Certified Associate (OCA) Java SE Programmer Certification 
g) Oracle Certified Professional (OCP) Java SE Programmer Certification 
h) Oracle Certified Master (OCM) Java SE Developer Certification 
i) Oracle Certified Expert Java EE Persistence API Developer 
j) Oracle Certified Expert Java EE Enterprise JavaBeans Developer 
k) Oracle Certified Expert Java EE JavaServer Faces Developer 
l) Oracle Certified Expert Java EE Web Component Developer 
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m) Oracle Certified Expert Java EE Web Services Developer 
n) Oracle Certified Master Java EE Enterprise Architect 
o) Java SE/EE, Java Struts, JSF, JSP platformlarını kullanarak proje geliştirme 

konusunda deneyimli ... 
p) UNIX işletim sistemlerinde çalışan proje veya projeler geliştirmiş olmak ve 

belgelemek  
B.2. Sistem Uzmanı (1 Kişi, 2 Katına Kadar)  
1. Aşağıdaki niteliklere ve tecrübelere sahip olmak:  
a) En az 2.000 kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde, kurum çalışanı veya bu kurumlarda 

danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,  
b) Active Directory, DNS, DHCP, WSUS, File Server, Certification Autorithy 

konularına hakim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,  
c) Microsoft Windows Sunucularında (2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2) bakım izleme ve 

yapılandırma konularında bilgi sahibi olmak,  
d) File server, Failover cluster konularında bilgi sahibi olmak,  
e) Microsoft Hyper-V veya VMware, KVM, OVirt sanallaştırma platformları konusunda 

tecrübeye sahip olmak,  
f) Fiziksel ve sanal sunucu cluster yapılandırma ve yönetimi konusunda tecrübeye sahip 

olmak,  
g) Linux fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, 

güvenlik, log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak,  
h) Microsoft SCOM 2012 ve üstü sistemlerinin kurulum konfigürasyon ve sorun 

giderme konularında tecrübeye sahip olmak,  
i) İyi derecede Powershell scripting bilgi ve tecrübesine sahip olmak,  
j) Veri depolama sistemleri (EMC,ZFS veya NetApp ürünlerinden en az birinde), veri 

yedekleme sistemleri ve SAN switch konusunda tecrübeye sahip olmak,  
k) Replication ve Backup konularında tecrübe sahibi olmak,  
l) Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,  
m) İş sürekliliği sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak.  
2. Aşağıda listelenmiş sertifikalar ve nitelikler zorunlu olmamak ile birlikte tercih 

sebebidir. 
a) MCSE: Cloud Platform and Infrastructure sertifikası,  
b) MCSA: Windows Server 2016 sertifikası,  
c) MCITP: Enterprise Administrator sertifikası,  
d) MCITP: Server Administrator sertifikası.  
e) Information Technology Infrastructure Library (ITIL) sertifikası 
f) Certified Ethical Hacker (CEH) sertifikası 
g) Sızma ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama 

sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri bilgisi 
h) Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) 
i) IBM Certified Systems Expert Enterprise Technical Support for AIX and Linux 
j) Linux Foundation Certified System Administrator (LFCS) 
k) SAN sistemleri için kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve 

sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmak 
l) Linux sunucu işletim sistemlerinin (Ubuntu 16 ve üzeri, Centos 8 ve üzeri, Fedora 25 

ve üzeri) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümlemelerini 
gerçekleştirmiş olmak 
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m) Linux sunucu işletim sistemlerinde LDAP, DNS, DHCP, NFS, CA servisleri için 
kurulum, yapılandırma, yönetim, izleme ve sorun çözümleme yapmış olmak 

n) Linux sunucu işletim sistemleri için sunucu ve uygulama izleme ve yönetim 
sistemlerinde (Puppet, Ansible, Zabbix vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, başarım artırma ve 
sorun giderme gerçekleştirmiş olmak 

o) Linux işletim sistemi için ileri derecede betik dili (bash, csh, vb.) kullanmış olmak 
B.3. Uygulama Geliştirme Uzmanı (2 Kişi, 2 Katına Kadar)  
1. Aşağıdaki niteliklere ve tecrübelere sahip olmak 
a) .NET Framework, ASP.NET, C# platformlarını kullanarak proje geliştirme 

konusunda 3 (üç) yıl ve üzeri çalışmış olmak. 
b) Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme projelerinde çalışmış olmak 
c) Yazılım sürüm kontrol araçlarını (SVN, GIT,CVS, TFS, vb.) kullanmış olmak  
d) Nesne tabanlı analiz ve tasarım konusunda çalışmış olmak,  
e) Farklı yazılım tasarım kalıpları (software design patterns) kullanmış olmak 
f) Çevik (Agile) yazılım geliştirme yaklaşımı ile geliştirilmiş projelerde çalışmış olmak 
g) Farklı yazılım test tekniklerine (unit, integration, smoke, regression vb.) hakim olmak; 

test planları, stratejileri, senaryoları hazırlama konusunda deneyimli olmak 
h) MVC tasarım modelini kullanarak proje geliştirmiş olmak 
i) HTML, CSS, JavaScript, JQuery, AJAX ve Bootstrap teknolojileri kullanılarak 

geliştirilmiş projelerde görev almış olmak 
j) RestFull, SOAP, WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD teknolojilerini kullanarak geniş 

ölçekli, çok katmanlı web servisleri geliştirmiş olmak 
k) Yaygın olarak kullanılan ilişkisel veri tabanlarından (MS SQL, ORACLE, DB2, 

MySQL) en az biri üzerinde Entity Framework teknolojisi ile uygulama geliştirmiş olmak. 
l) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda bilgi ve tecrübe 

sahibi olmak 
m) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü ve yazılım mühendisliği süreçleri konularında bilgi 

ve tecrübe sahibi olmak 
2. Aşağıda listelenmiş nitelikler zorunlu olmamak ile birlikte tercih sebebidir. 
a) MCSA: Programming in C# 
b) MCP: Microsoft Certified Professional 
c) MCSA: Web Applications sertifikası 
d) MCSA: Universal Windows Platform sertifikası 
e) MCSD: App Builder sertifikası 
f) Oracle Certified Associate (OCA) Java SE Programmer Certification 
g) Oracle Certified Professional (OCP) Java SE Programmer Certification 
h) Oracle Certified Master (OCM) Java SE Developer Certification 
i) Oracle Certified Expert Java EE Persistence API Developer 
j) Oracle Certified Expert Java EE Enterprise JavaBeans Developer 
k) Oracle Certified Expert Java EE JavaServer Faces Developer 
l) Oracle Certified Expert Java EE Web Component Developer 
m) Oracle Certified Expert Java EE Web Services Developer 
n) Oracle Certified Master Java EE Enterprise Architect 
o) .NET Framework, ASP.NET, C# ve/veya Java SE/EE, Java Struts, JSF, JSP 

platformlarını kullanarak proje geliştirme konusunda 3 (üç) yıl ve üzeri çalışmış olmak 
p) UNIX işletim sistemlerinde çalışan proje veya projeler geliştirmiş olmak ve 

belgelemek 
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2. BAŞVURU ŞEKLİ ve YERİ  
Adaylar, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan 

“Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Başvuru Formu” nu doldurup ekleri ile birlikte zarflayarak 
kapattıktan sonra zarfın üzerine ad-soyad ve başvurulan pozisyon bilgilerini mutlaka yazmalıdır. 

Başvuruların, şahsen veya posta yoluyla aşağıda iletişim bilgilerinde belirtilen adrese, ilan 
başvuru süresi içinde yapılması gerekmektedir. 

Eksik bilgi/belge ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak, posta ile yapılacak 
başvurularda postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Üniversitemize ulaşan 
başvurular kabul edilmeyecektir. 

Şahsen yapılan başvurular, belirtilen adrese mesai günlerinde ilan başvuru süresi içinde 
08:30-12:00/13:00-16:30 saatleri arasında yapılmalıdır. 

3. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER  

1 
Sözleşmeli Bilişim 

Personeli İş 
Başvuru Formu 

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı www.prs.yildiz.edu.tr 
internet adresinde İdari Formlar bölümünden temin edilebilecektir. 

2 Özgeçmiş 

Özgeçmiş metinlerindeki kısımlar; başvurulan pozisyon için 
belirlenen maddelere cevap olacak şekilde, aranan bilgi ve 
tecrübeler detaylandırılarak sunulacaktır. Özel şartlarda belirtilen 
tecrübeler için belge sunulması ya da tecrübelerin karşılandığının 
özgeçmişte belirtilmesi gerekmektedir. 

3 
Mezuniyet 
Belgeleri 

E-Devlet Kapısından alınan karekodlu çıktı veya noter onaylı 
suretleri. 
Yabancı ülkelerden alınan belgelerin Yükseköğretim Kurulunca 
onaylanmış denklik belgesi veya noter onaylı suretleri. 

4 
KPSS Sonuç 

Belgesi 
Belgede "Sonuç Belgesi Kontrol Kodunun" bulunması 
gerekmektedir. 

5 
Yabancı Dil 

Belgesi 

İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) 
veya eş değerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir 
sınavdan almış oldukları puanı gösteren belge. Belgede "Sonuç 
Belgesi Kontrol Kodunun" bulunması gerekmektedir. 

6 

Güncel 
programlama 

dillerinden en az 
ikisini bildiğini 
gösteren belge 

Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı 
lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan 
bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten 
onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama 
dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs 
katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilecektir. 

7 
Mesleki Tecrübe 

Sürelerini Gösteren 
Belgeler 

Çalışılan iş yerinin niteliğine göre alınacaktır. Buna göre: 
a) Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü, 
b)Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak 
belge, 
Mesleki tecrübe sürelerinin hesabında sadece lisans mezuniyeti 
sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır. 

http://www.prs.yildiz.edu.tr/
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8 

Mesleki 
Tecrübenin Bilişim 

Personeli Olarak 
Geçtiğini Gösteren 

Belgeler 

Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe 
şartını gösteren belgelerin; başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan 
bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin 
kapsamı, çalışma süreleri gibi bilgileri içeriyor olması 
gerekmektedir. İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu 
alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan 
yöneticiler, söz konusu hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan 
diğer yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az 
biri tarafından ıslak imzalanmış ve varsa kaşelenmiş olarak 
onaylatılacaktır. İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri 
imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile 
pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor 
olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan 
bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve 
belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime 
geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit 
edilmezse adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır. 

9 Sertifikalar 

Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve 
nitelikleri gösteren belgelerdir. Bu belgeler sınavla alınmış 
olmalıdır. Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği 
sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Üniversitemiz 
tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi 
için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, 
sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın 
sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın 
geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate 
alınmayacaktır. 

4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI 
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS P3 

puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 
olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (yabancı dil puanı belgesi ibraz 
etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.) toplamı esas alınarak, yapılacak 
sıralamaya göre yüksek puanlıdan başlanarak pozisyonlara göre alınacak kişi, ilan edilen 
pozisyonların her birisi için 10 (on) katı aday arasından seçilecektir.  

Bu sıralamaya göre her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın 
bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. 

Yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 
www.yildiz.edu.tr internet sitesinden ilan edilecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat 
yapılmayacaktır.  

5. SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI  
a) Sınav yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav şeklinde yapılacaktır.  
b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı 

bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi 
halde adaylar sınava alınmayacaklardır.  

c) Yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki 
“B.ÖZEL ŞARTLAR” bölümünde belirtilen konulardır.  
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6. SINAV YERİ, TARİHİ  
Yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav, sınava girmeye hak kazanacak aday listesinin ilan 

edildiği tarihten en az 30 (otuz) gün sonra yapılacaktır. Sınavın yapılacağı yer ve sınav tarihi 
www.yildiz.edu.tr internet sitesinden duyurulacaktır. 

7. DEĞERLENDİRME 
Yazılı ve /veya sözlü/uygulamalı sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 
Yazılı ve /veya sözlü/uygulamalı sınavdan 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı 

sayılacaktır. 
Sınav sonucunda başarılı sayılan en yüksek adaydan başlamak üzere sınav başarı sırası 

oluşturulacak ve ilan edilen pozisyon sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır. 
8. SONUÇLARIN İLANI VE İŞE BAŞLAMA  
a) Her bir pozisyon için sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar başarı sırasına göre 

belirlenecek, asıl ve yedek olarak kazanan adayların listesi www.yildiz.edu.tr internet sitesinde 
ilan edilecektir. 

b) Listede adı bulunan asıl adaylara ilan tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü 
içerisinde posta yolu ile tebligat yapılacak olup adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden 
itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde adaylar sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek 
tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.  

c) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde 
Üniversitemize müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe 
başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibariyle onbeş günü geçmeyen ve belgeyle ispat 
edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.  

d) Asıl adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek 
adaylarında işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.  

e) İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge 
verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini 
taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında 
yasal işlem yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin 
edilecektir. 

9. SÖZLEŞME ÜCRETLERİ 

No 
Alınacak 
Personel 

Sayısı 

Sınava 
Çağrılacak 

Aday Sayısı 
Pozisyonu 

Aylık Brüt 
Sözleşme Ücreti 
Katsayı Tavanı 

Aylık Brüt 
Sözleşme Ücreti 

Tavanı (TL)* 

1 2 20 Kıdemli Uygulama 
Geliştirme Uzmanı 3 21.381,12-TL 

2 1 10 Sistem Uzmanı 2 14.254,08-TL 

3 2 20 Uygulama Geliştirme 
Uzmanı 2 14.254,08-TL 

Top 5 50 
Aylık brüt sözleşme ücreti; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin 

(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı 
altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutardır. Ancak Kurum, tavan ücretin 
altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. 

Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı 
maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla 
mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz.  

10. İLETİŞİM BİLGİLERİ 
Adres: Yıldız Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı  
Davutpaşa Kampüsü Rektörlük Ek Hizmet Binası Esenler / İSTANBUL 
Telefon: 0212 3832260 
Özel Şartlarla İlgili Sorular İçin e-mail: sozlesmeli@yildiz.edu.tr 
İlanen duyurulur. 1801/1-1 
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Varlıkları Daire Başkanlığından: 
Yarışmanın Adı: 
Taksim Kentsel Tasarım Yarışması 
Yarışmanın Şekli ve Türü:  
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, 

Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri 
Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılan yarışma; uluslararası, iki kademeli kentsel tasarım 
yarışmasıdır. 

Yarışmanın Yeri ve Konusu: 
Yarışma alanı İstanbul ili Beyoğlu ve Şişli ilçesi içinde yer almaktadır. Yarışmanın 

konusu verilen sınırlar içinde Taksim’in kentsel tasarım projesinin hazırlanmasıdır.  
Yarışmaya Katılma Koşulları:  
Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak 

katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle 
ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir kişiyi ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. 
Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen 
sorumludurlar. 

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar şunlardır:  
Genel Koşullar 
• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak. 
• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, 

ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak. 
• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak. 
• Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak 

katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir). 
• Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, 

sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak. 
• Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında 

olmamak. 
1. Kademe Koşulları 
• Bu kademede yarışmaya şehir plancısı, mimar veya peyzaj mimarı olarak bireysel ya da 

ekip halinde katılım mümkündür.  
2. Kademe Koşulları 
• Yarışmanın ikinci kademesine yalnız birinci kademede seçilmiş olan projelerin sahipleri 

katılabilirler. 
• Bu kademede en az bir şehir plancısı, bir mimar ve bir peyzaj mimarından oluşan ekip 

yapısı oluşturularak başvuru yapılması zorunludur. 
o Türkiye’den katılım için TMMOB Şehir Plancıları Odası, TMMOB Mimarlar Odası ve 

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası’nın meslekten men cezalı durumunda bulunmayan en az birer 
üyesini ekipte bulundurmak.  
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o Türkiye dışından katılım için kendi ülkelerinde resmi kabul gören şehir plancısı, mimar 
ve peyzaj mimarı disiplinlerinden en az birer üyeyi ekipte bulundurmak. 

Yarışma Takvimi 
İlk Kademe Takvimi 
• Yarışmanın ilanı:    2 Mart 2020, Pazartesi 
• İlk kademe için son soru sorma tarihi:  20 Mart 2020, Cuma 
• İlk kademe için yanıtların ilan tarihi:  24 Mart 2020, Salı 
• İlk kademe için son teslim tarihi:  10 Mayıs 2020, Pazar, saat 23:59 gmt+3 
İkinci Kademe Takvimi 
• 2. kademeye geçenlere bildirim yapılması: 19 Mayıs 2020, Salı 
• Yer görme için son tarih:   28 Mayıs, 2020, Perşembe 
• 2. kademe için son soru sorma tarihi:  29 Mayıs 2020, Cuma 
• 2. kademe için yanıtların gönderim tarihi: 1 Haziran 2020, Pazartesi 
• 2. kademe için son teslim tarihi:  29 Haziran 2020, Pazartesi, saat 23:59 gmt+3 

• 2. kademe için jüri değerlendirmesi başlangıcı: 3 Temmuz 2020, Cuma 
• Kolokyum ve ödül töreni:   18 Temmuz 2020, Cumartesi 
Jüri Üyeleri 
Danışman Jüri Üyeleri 
• Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanı 
• Mehmet Çakılcıoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı 
• Mahir Polat, İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı 
• Tayfun Kahraman, İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı 
• Hayri Haydar Karabey, Mimar 
• Korhan Gümüş, Mimar 
• Ömer Yılmaz, İPA Yarışmalar Koordinatörü 
Asli Jüri Üyeleri 
• Ayşe Zeynep Ahunbay, Mimar 
• İpek Akpınar Aksugür, Mimar 
• Can Kubin, Şehir plancısı 
• Arzu Kutkam, Peyzaj mimarı 
• Kerem Piker, Mimar (Jüri Başkanı) 
• Manuel de Rivero, Mimar  
• Rainer Schmidt, Peyzaj mimarı 
Yedek Jüri Üyeleri 
• Arman Akdoğan, Mimar 
• Tomris Akın Paşaoğlu, Mimar 
• Melih Birik, Şehir plancısı 
• Meltem Erdem Kaya, Peyzaj mimarı 

Raportörler 

• Merve Ala, Mimar – İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı 



Sayfa : 98 RESMÎ GAZETE 2 Mart 2020 – Sayı : 31056 

 

• Başak Çelik, Mimar – İPA Yarışmalar 

• Kübra Elif Durgun, Mimar 

Raportör Yardımcıları 

• Sinan Çağlar, İstatistikçi – İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı 

• Salime Benan Kaya, Şehir Plancısı – İPA Yarışmalar 

• Şima Topaloğlu, Şehir Plancısı – İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı 

Ödüller 

Birinci kademeyi geçen 20 projenin her birine 5.000 € ödeme yapılacaktır.  

İkinci kademede birinci kademe için ödenen 5.000 €’ya ek olarak ikinci kademeye geçmiş 

olan tasarım sahiplerine aşağıdaki ödüller dağıtılacaktır:  

• Eşdeğer ödül:  50.000 € (3 adet) 

• Eşdeğer mansiyon : 10.000 € (5 adet) 

Şartname ve Eklerinin Temini 

Şartname ve ekleri İdare’nin web adresinde yarışma süresince bulundurulacaktır. 

Yarışmaya katılmak isteyenler 50 Euro veya 300 TL karşılığında ödeme yaparak yarışmaya kayıt 

yaptıracaklardır.  

Banka hesap bilgisi: TR830001500158007294544045 (TL hesabı, Vakıfbank) 

   TR 300001500158048013864405 (Euro hesabı, Vakıfbank) 

Yer Görme 

Bu yarışmada ikinci kademeye kalan ekipler için yer görmek zorunludur.  

Yer görme şehir plancısı, mimar ya da peyzaj mimarı müelliflerden birisi tarafından 

yapılmak zorundadır.  

Yarışmacılar yarışma alanını gezmek için ayırdıkları 4 saatlik zaman dilimini yarışma 

iletişim adresine eposta göndererek randevu alacaklardır.  

İkinci kademede yapılacak yer görme için son tarih yarışma takviminde belirtilmiştir. 

Yer görme için ödeme yapılmayacaktır. 

İdarenin Adı ve Adresi 

Yarışmayı Açan Kurum : İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı 

Adres :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kasımpaşa Ek 

Hizmet Binası Hacıahmet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Cad. 

No: 1 Kasımpaşa 34440 Beyoğlu / İSTANBUL 

Telefon : +90 (212) 449 4000 

E-posta : taksim@konkur.istanbul 

Web adresi : konkur.istanbul/taksim 

 1809/1-1 
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Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca ''Öğretim Üyesi'' alınacaktır. 
Başvurular, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları 

Direktörlüğü'ne şahsen/posta yolu ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler, eksik belge ile yapılan 
veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Fakülte Bölüm Anabilim Dalı Uzmanlık Alanı / Aranılan Şartlar 
Kadro 
Unvanı 

Kadro 
Sayısı 

EĞİTİM 
FAKÜLTESİ 

Yabancı Diller 
Eğitimi 
Bölümü 

İngiliz Dili Eğitimi  
Anabilim Dalı 

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz 
Dili ve Edebiyatı bölümlerinin birinden lisans 
mezunu olmak ve İngilizce Öğretmenliği 
alanında doçentlik ünvanına sahip olmak. 

PROF. 
DR. 

1 

EĞİTİM 
FAKÜLTESİ 

Yabancı Diller 
Eğitimi 
Bölümü 

İngiliz Dili Eğitimi 
Anabilim Dalı 

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz 
Dili ve Edebiyatı bölümlerinin birinden lisans 
mezunu olmak ve İngilizce Öğretmenliği 
alanında doçentlik ünvanına sahip olmak. 

DOÇ. DR. 1 

EĞİTİM  
FAKÜLTESİ 

Eğitim 
Bilimleri 
Bölümü 

Rehberlik ve 
Psikolojik 

Danışmanlık 
Anabilim Dalı 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü 
lisans mezunu olmak ve alanında doktora 
yapmış olmak. 

DR. ÖĞR. 
ÜYESİ 

1 

MÜHENDİSLİK 
VE DOĞA 
BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

Bölümü 
 

Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Elektronik 
Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans 
mezunu olmak ve Bilgisayar Mühendisliği veya 
Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı'nda doktora 
yapmış olmak. 

DR. ÖĞR. 
ÜYESİ 

1 

MÜHENDİSLİK 
VE DOĞA 
BİLİMLERİ  

FAKÜLTESİ 

Moleküler 
Biyoloji ve 
Genetik 
Bölümü 

(İngilizce) 

 
Biyokimya alanında doçentlik ünvanına sahip 
olmak. 

PROF. 
DR. 

1 

SAĞLIK  
BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

Beslenme ve 
Diyetetik 
Bölümü 

 
Tıp Fakültesi lisans mezunu olmak ve İç 
Hastalıkları Anabilim Dalı'nda uzmanlık 
eğitimini tamamlamış olmak. 

DR. ÖĞR. 
ÜYESİ 

1 

SAĞLIK 
BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

Sağlık 
Yönetimi 
Bölümü 

 
Sağlık Yönetimi, İktisat, İşletme, Maliye 
Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve 
alanında doktora eğitimini tamamlamış olmak. 

DR. ÖĞR. 
ÜYESİ 

1 

TIP FAKÜLTESİ 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Bölümü 

Anesteziyoloji ve 
Reanimasyon 
Anabilim Dalı 

Tıp Fakültesi lisans mezunu olmak ve 
Anesteziyoloji ve Reanimasyon  Anabilim 
Dalı'nda uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak. 

DR. ÖĞR. 
ÜYESİ 

1 

TIP FAKÜLTESİ 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Bölümü 

Beyin ve Sinir 
Cerrahisi 

Anabilim Dalı 

Tıp Fakültesi lisans mezunu olmak ve Beyin ve 
Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı'nda uzmanlık 
eğitimini tamamlamış olmak. 

DR. ÖĞR. 
ÜYESİ 

1 

TIP FAKÜLTESİ 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Bölümü 

Kalp ve Damar 
Cerrahisi 

Anabilim Dalı 

Tıp Fakültesi lisans mezunu olmak ve Kalp ve 
Damar Cerrahisi Anabilim Dalı'nda Doçentlik 
ünvanına sahip olmak. 

PROF. 
DR. 

1 
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TIP FAKÜLTESİ 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Bölümü 

Ortopedi ve 
Travmatoloji 
Anabilim Dalı 

Tıp Fakültesi lisans mezunu olmak ve Ortopedi 
ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda Doçentlik 
ünvanına sahip olmak. 

DOÇ. DR. 1 

TIP FAKÜLTESİ 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Bölümü 

Plastik 
Rekonstrüktif ve 
Estetik Cerrahi 
Anabilim Dalı 

Tıp Fakültesi lisans mezunu olmak ve Plastik 
Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim 
Dalı'nda uzmanlık ünvanına sahip olmak. 

DR. ÖĞR. 
ÜYESİ 

1 

TIP FAKÜLTESİ 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Bölümü 

Üroloji Anabilim 
Dalı 

Tıp Fakültesi lisans mezunu olmak ve Üroloji 
Anabilim Dalı'nda Doçentlik ünvanına sahip 
olmak. 

PROF. 
DR. 

2 

TIP FAKÜLTESİ 
Dahili Tıp 
Bilimleri 
Bölümü 

Enfeksiyon 
Hastalıkları ve 

Klinik 
Mikrobiyoloji 
Anabilim Dalı 

Tıp Fakültesi lisans mezunu olmak ve 
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 
Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimini 
tamamlamış olmak. 

DR. ÖĞR. 
ÜYESİ 

1 

TIP FAKÜLTESİ 
Dahili Tıp 
Bilimleri 
Bölümü 

İç Hastalıkları 
Anabilim Dalı 

Tıp Fakültesi lisans mezunu olmak ve İç 
Hastalıkları Anabilim Dalı'nda Doçentlik 
ünvanına sahip olmak. 

DOÇ. DR. 1 

TIP FAKÜLTESİ 
Dahili Tıp 
Bilimleri 
Bölümü 

İç Hastalıkları 
Anabilim Dalı 

Tıp Fakültesi lisans mezunu olmak ve İç 
Hastalıkları Anabilim Dalı'nda uzmanlık 
eğitimini tamamlamış olmak. 

DR. ÖĞR. 
ÜYESİ 

1 

TIP FAKÜLTESİ 
Dahili Tıp 
Bilimleri 
Bölümü 

Kardiyoloji 
Anabilim Dalı 

Tıp Fakültesi lisans mezunu olmak ve 
Kardiyoloji Anabilim Dalı'nda Doçentlik 
ünvanına sahip olmak. 

PROF. 
DR. 

1 

TIP FAKÜLTESİ 
Dahili Tıp 
Bilimleri 
Bölümü 

Radyoloji 
Anabilim Dalı 

Tıp Fakültesi lisans mezunu olmak ve 
Radyoloji Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimini 
tamamlamış olmak. 

DR. ÖĞR. 
ÜYESİ 

1 

TIP FAKÜLTESİ 
Temel Tıp 
Bilimleri 
Bölümü 

Histoloji ve 
Embriyoloji 

Anabilim Dalı 

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı'nda 
doktora yapmış olmak. 

DR. ÖĞR. 
ÜYESİ 

1 

TIP FAKÜLTESİ 
Temel Tıp 
Bilimleri 
Bölümü 

Tıbbi 
Mikrobiyoloji 
Anabilim Dalı 

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nda doktora 
yapmış olmak. 

DR. ÖĞR. 
ÜYESİ 

1 

TIP FAKÜLTESİ 
(İNGİLİZCE) 

Cerrahi Tıp 
Bilimleri 
Bölümü 

Genel Cerrahi 
Anabilim Dalı 

Tıp Fakültesi lisans mezunu olmak ve Genel 
Cerrahi Anabilim Dalı'nda Doçentlik ünvanına 
sahip olmak. 

PROF. 
DR. 

1 

TIP FAKÜLTESİ 
(İNGİLİZCE) 

Cerrahi Tıp 
Bilimleri 
Bölümü 

Kadın 
Hastalıkları ve 

Doğum Anabilim 
Dalı 

Tıp Fakültesi lisans mezunu olmak ve Kadın 
Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda 
Doçentlik ünvanına sahip olmak. 

PROF. 
DR. 

1 

TIP FAKÜLTESİ 
(İNGİLİZCE) 

Cerrahi Tıp 
Bilimleri 
Bölümü 

Tıbbi Patoloji 
Anabilim Dalı 

Tıp Fakültesi lisans mezunu olmak ve Patoloji 
Anabilim Dalı'nda Doçentlik ünvanına sahip 
olmak. 

PROF. 
DR. 

1 

TIP FAKÜLTESİ 
(İNGİLİZCE) 

Dahili Tıp 
Bilimleri 
Bölümü 

Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları 

Anabilim Dalı 

Tıp Fakültesi lisans mezunu olmak ve Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda 
Doçentlik ünvanına sahip olmak. 

PROF. 
DR. 

1 
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TIP FAKÜLTESİ 
(İNGİLİZCE) 

Dahili Tıp 
Bilimleri 
Bölümü 

İç Hastalıkları 
Anabilim Dalı 

Tıp Fakültesi lisans mezunu olmak ve İç 
Hastalıkları Anabilim Dalı'nda uzmanlık 
eğitimini tamamlamış olmak. 

DR. ÖĞR. 
ÜYESİ 1 

TIP FAKÜLTESİ 
(İNGİLİZCE) 

Dahili Tıp 
Bilimleri 
Bölümü 

Tıbbi 
Farmakoloji 

Anabilim Dalı 

Tıp Fakültesi lisans mezunu olmak ve Tıbbi 
Farmakoloji Anabilim Dalı'nda uzmanlık 
eğitimini tamamlamış olmak. 

DR. ÖĞR. 
ÜYESİ 1 

TIP FAKÜLTESİ 
(İNGİLİZCE) 

Temel Tıp 
Bilimleri 
Bölümü 

Fizyoloji 
Anabilim Dalı 

Tıp Fakültesi lisans mezunu olmak ve Fizyoloji 
Anabilim Dalı'nda Doçentlik ünvanına sahip 
olmak. 

PROF. 
DR. 1 

TIP FAKÜLTESİ 
(İNGİLİZCE) 

Temel Tıp 
Bilimleri 
Bölümü 

Histoloji ve 
Embriyoloji 

Anabilim Dalı 

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı'nda 
doktora yapmış olmak. 

DR. ÖĞR. 
ÜYESİ 1 

TIP FAKÜLTESİ 
(İNGİLİZCE) 

Temel Tıp 
Bilimleri 
Bölümü 

Tıbbi Biyokimya 
Anabilim Dalı 

Kimya lisans mezunu olmak ve Biyokimya 
Anabilim Dalı'nda Doçentlik ünvanına sahip 
olmak. 

PROF. 
DR. 1 

TIP FAKÜLTESİ 
(İNGİLİZCE) 

Temel Tıp 
Bilimleri 
Bölümü 

Tıbbi 
Mikrobiyoloji 
Anabilim Dalı 

Tıp Fakültesi lisans mezunu olmak ve 
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Doçentlik 
ünvanına sahip olmak. 

PROF. 
DR. 1 

TIP FAKÜLTESİ 
(İNGİLİZCE) 

Temel Tıp 
Bilimleri 
Bölümü 

Tıbbi Biyoloji 
Anabilim Dalı 

Tıbbi Biyoloji alanında doktora eğitimini 
tamamlamış olmak. 

DR. ÖĞR. 
ÜYESİ 1 

MESLEK  
YÜKSEKOKULU 

Ameliyathane 
Hizmetleri 
Programı 

 
Tıp Fakültesi lisans mezunu olmak ve Genel 
Cerrahi Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimini 
tamamlamış olmak. 

DR. ÖĞR. 
ÜYESİ 1 

MESLEK 
YÜKSEKOKULU 

Biyomedikal 
Cihaz 

Teknolojisi 
Programı 

 Tıp Fakültesi lisans mezunu olmak ve uzmanlık 
eğitimini tamamlamış olmak. 

DR. ÖĞR. 
ÜYESİ 1 

MESLEK  
YÜKSEKOKULU 

Optisyenlik 
Programı  

Tıp Fakültesi lisans mezunu olmak ve Göz 
Hastalıkları Anabilim Dalı'nda uzmanlık 
eğitimini tamamlamış olmak. 

DR. ÖĞR. 
ÜYESİ 1 

MESLEK  
YÜKSEKOKULU 

Ortopedik 
Protez ve 

Ortez 
Programı 

 Tıp Fakültesi lisans mezunu olmak ve uzmanlık 
eğitimini tamamlamış olmak. 

DR. ÖĞR. 
ÜYESİ 1 

MESLEK 
YÜKSEKOKULU 

Radyoterapi 
Programı  Tıp Fakültesi lisans mezunu olmak ve uzmanlık 

eğitimini tamamlamış olmak. 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 1 

ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU EVRAKLARI 
* Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi ve Formu 
* Öğretim Üyeliği Kadrolarına İlişkin Başvuru Bilgileri 
* Özgeçmiş (YÖK Formatında) 
* Nüfus Cüzdan Sureti/Fotokopisi 
* Fotoğraf (2 Adet) 
* Noter Onaylı Lisans / Y.Lisans / Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi Örnekleri 
* Prof. Doç. Dr. Öğr. Üyesi Atama Yazıları (Varsa), Yurt dışından alınan diploma var ise, 

Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi (Noter Onaylı) 
* Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan,  Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya (6 CD 

olarak), Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi İçin: 4 (Dört) takım dosya (4 CD olarak) 
* KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına 

İlişkin Belge ( Eğitim dili ingilizce olan programlar için zorunlu olup diğer programlar için varsa) 
 1738/1/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI
–– Avusturya Cumhuriyeti, Belçika Krallığı, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda

Birleşik Krallığı, Hırvatistan Cumhuriyeti, Hollanda Krallığı, İrlanda
Cumhuriyeti, İspanya Krallığı, Malta Cumhuriyeti, Norveç Krallığı, Polonya
Cumhuriyeti ve Portekiz Cumhuriyeti’nin Umuma Mahsus Pasaport Hamili
Vatandaşlarının Türkiye’ye Yapacakları Her 180 Gün İçinde Azami 90 Gün
İkamet Süreli Turistik Amaçlı Seyahatlerinde ve Transit Geçişlerinde Vize
Muafiyeti Sağlanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2181)

YÖNETMELİKLER
–– Ankara Medipol Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
–– Ankara Medipol Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği
–– İstanbul Okan Üniversitesi İhale Yönetmeliği
–– MEF Üniversitesi İhale Yönetmeliği
–– Sanko Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


