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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Çankaya Üniversitesinden:

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

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

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğine uy-
gun olarak, mal ve hizmet alım-satımları, yapım, taşınmaz alım-satım, kiralama, kiraya verme,
trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerinin ihaleleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile ulus-
lararası kuruluşların araştırma ve geliştirme projeleri için sağladıkları fonlar çerçevesinde ya-
pılacak mal/hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esasları 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,
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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: Çankaya Üniversitesinin kira sözleşmesinin kiracı tarafını oluşturmasını,
ğ) Kiraya verme: Çankaya 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: Çankaya Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
i) Seyahat alımları: Çankaya Üniversitesinin münhasıran eğitim-öğretim faaliyetleriyle

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, 
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: Çankaya 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 tarafından, bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde; say-
damlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun
şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla yü-
kümlüdür.

(2) Üniversite tarafından 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-
nan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 28 inci maddesine aykırı nitelikte ihale
yapılamaz.
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(3) Üniversite tarafından anahtar teslimi yapım ihaleleri hariç, aralarında kabul edilebilir
doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edi-
lemez. 

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

İhaleye katılımda yeterlilik kuralları
MADDE 5 – (1) Üniversite, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde 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, Üniversitenin görevlilerinden birinin başkanlığında,

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

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

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

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

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

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

sinde; ihale konusu olan işin nevi, niteliği, miktarı, varsa proje numarası, tahmini bedeli, kul-
lanılabilir bütçe miktarı, avans verilecekse şartları, ihalede uygulanacak usul, ilanın metni ve
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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 ilan yapılamaz.
(6) İlan yapıldıktan sonra ihale/ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılamaz.  
(7) İhale/ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanda yer verilemez.
İhale/ön yeterlik dokümanı
MADDE 11 – (1) İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(4) Bu maddede belirtilen yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılır.
Geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca bu durumun tekliflerin 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 Üniversitenin onayına sunmaları istenebilir.
Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorum-
luluğunu ortadan kaldırmaz.

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

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

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

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

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

21 Haziran 2020 – Sayı : 31162                             RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



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 doküman belirtilen kriterlere göre sıralanarak listeye alınan belli sayıda istekli veya
yeterli bulunan isteklilerin tamamı teklif vermeye davet edilebilir. Teklif vermeye davet edil-
meyenlere davet edilmeme gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. İhaleye davet edilecek istekli sa-
yısının üçten az olması veya teklif veren istekli sayısının ikiden az olması halinde ihale iptal
edilir.

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

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

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

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

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

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

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

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

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 tıbbi sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları.

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

(2) Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, 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.
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(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 Heyet Kararıyla, belirli koşulları taşıyan isteklilerin sisteme
kabul edildiği ve elektronik olarak teklif verebildiği elektronik satın alma sistemleri oluştura-
bilir veya bu sistemlere katılabilir.

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

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

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

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

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

(3) Belgelerinin eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatının usulüne uygun
olmadığı, 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.
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(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. 

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

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

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

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

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

Kesin teminat 

MADDE 24 – (1) Taahhüdün sözleşme ve ihale/ön yeterlik dokümanı hükümlerine uy-
gun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üze-
rinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle en fazla % 6 oranında kesin
teminat alınır. İhale dokümanında belirtmek şartıyla kesin teminat alınması zorunlu değildir.

Sözleşme yapılmasında tarafların görev ve sorumluluğu 

MADDE 25 – (1) İhale üzerinde kalan istekli kesin teminatı yatırarak sözleşmeyi im-
zalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. Bu zo-
runluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale
üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda Üniversite, ihale yetki-
lisince uygun görülmesi kaydıyla ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile
de Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre sözleşme imzalayabilir. Ancak ekonomik açıdan en
avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için 23 üncü maddenin doku-
zuncu fıkrasında belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan
en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye anılan fıkrada belirtilen şekilde tebligat yapılır. Eko-
nomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda bu
teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
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(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) 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
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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.

(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.

21 Haziran 2020 – Sayı : 31162                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 11



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(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.
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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.

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

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

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

ranışta bulunulduğu sözleşme imzalandıktan sonra tespit edilirse kesin teminat gelir kaydedilir
ve genel hükümlere göre ihale tasfiye edilir. Üniversite, yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar
hakkında uygulanacak yaptırımlara ilişkin olarak mütevelli heyet kararı alır.

İhalenin sözleşmeye bağlanması 

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında istisna edilenler hariç yapılan bütün iha-
leler bir sözleşmeye bağlanır. Üniversite tarafından hazırlanan sözleşmeler imza yetkisine sahip
yönetici ile yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleş-
meler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale/ön yeterlik dokümanında aksi
belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir. İhale/ön ye-
terlik dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.

Sözleşmenin devri

MADDE 39 – (1) Sözleşme, Üniversitenin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak
devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar aranır.

Teminat

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde, tedavüldeki Türk Parası
dışında, teminat olarak kabul edilecek değerler ihale yetkilisi tarafından belirlenebilir ve ilanda
gösterilir.

İtiraz

MADDE 41 – (1) İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir
hak kaybına ya da zarara uğradığını yahut zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden
aday veya istekliler, ihale sürecindeki işlem ya da eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla iha-
lenin sona erdiği tarihten itibaren beş iş günü içinde Üniversiteye itiraz edebilirler.

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

(3) Üniversiteye itiraz edilmesi halinde, ihaleye ilişkin tüm iş ve işlemler durur. İtiraz
üzerine alınan kararın son bildirim tarihinden, süresi içerisinde bir karar alınmaması halinde
ise bu sürenin bitim tarihinden önce sözleşme imzalanamaz. İtirazdan sonra, ihale yetkilisince

Sayfa : 14                               RESMÎ GAZETE                             21 Haziran 2020 – Sayı : 31162



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

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

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

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

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

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

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

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

mini bedel belirlenmek suretiyle yapılır.  
(2) Üniversitenin iktisadi işletmelerince yapılan satışlar ile eğitim öğretim faaliyetleri

sırasında üretilen hizmetlerin satışlarında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
Araştırma geliştirme fonları kapsamındaki mal ve hizmet alımları
MADDE 43 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşların araştırma

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

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

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

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 45 – (1) 14/4/2015 tarihli ve 29326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çan-

kaya 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 Çankaya Üniversitesi Mütevelli Heyeti

yürütür.
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Erciyes Üniversitesinden:
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/2/2017 tarihli ve 29981 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Erciyes
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına
aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“gg)  Tez danışmanlığı dersi: Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik program-
larına kaydolan öğrencilerin kaydoldukları dönem başından başlamak üzere ders dönemi sü-
resince aldıkları bir saatlik pratik ve 2 AKTS’lik dersi,

ğğ) Tez çalışması dersi: Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programı öğ-
rencilerinin tez dönemi süresince aldıkları dersi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Açılması onaylanan derslerin güz ve bahar yarıyıllarına göre dağılımı, bu derslerin
hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun görüşü
alınarak anabilim/anasanat dalı başkanlığınca teklif edilir ve enstitü yönetim kurulu tarafından
karara bağlanır.

(3) Tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarındaki öğrenciler için tez
önerisinin kabul edildiği tarihi takip eden dönem başından itibaren uzmanlık alan dersi ve tez
çalışması dersi açılabilir. Ancak etik kurul kararı ve kurum izni gerektiren tez çalışmalarında
tezli yüksek lisans öğrencileri dönem başında ‘Etik Kurul Kararı Bekliyorum’ seçeneğini işa-
retleyerek kayıtlarını yaptırabilirler. Etik kurul kararı/kurum izinleri alındıktan sonra tez öne-
risinin enstitü yönetim kurulu kararıyla onaylanmasından sonra uzmanlık alan dersi ile tez ça-
lışması derslerinin ataması yapılır. Uzmanlık alan dersi ile tez çalışması dersi yarıyıl ve yaz
tatillerinde de devam eder. Uzmanlık alan dersleri dönemlik 5 AKTS kredisi olarak değerlen-
dirilir. Her öğrenci, birinci tez danışmanı tarafından yüksek lisans programları için açılan uz-
manlık alan dersi 1, 2 ve tez çalışması dersi 1,2’yi, doktora programları için açılan uzmanlık
alan dersi 1, 2, 3, 4 ve tez çalışması dersi 1, 2, 3, 4’ü almak ve geçmek zorundadır. Uzmanlık
alan dersi bir öğrenci için en çok dört saat olmak üzere haftada azami 8 teorik ders saati, tez
çalışması dersi, her bir tez öğrencisi için azami haftada bir pratik ders saati olmak üzere açılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Lisansüstü program kontenjanları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen li-
sansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına
düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim
üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli
yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde belirlenir. An-
cak, Yükseköğretim Kurulu ile yapılan protokol dâhilinde ve üniversite-sanayi işbirliği çerçe-
vesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi, dör-
düncü fıkrasının (d) bendi ile beşinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştiril-
miş; aynı maddenin üçüncü fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşa-
ğıdaki fıkra eklenmiştir.

“b) Başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak üzere Senato tara-
fından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları veya YÖK tarafından ALES’e eşdeğer kabul
edilen bir sınavdan eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir. Ancak;

1) Güzel Sanatlar Fakültesinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden prog-
ramlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde,
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2) Doktora, sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık, veteriner he-
kimliğinde uzmanlık, eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvu-
rularında,

ALES şartı aranmaz.”
“d) Doktora, sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık, veteriner he-

kimliğinde uzmanlık, eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında
ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için;

1) Mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate
alınmaksızın, Senato tarafından 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir
ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

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

3) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil
edilir.”

“a) Güzel Sanatlar Fakültesinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden prog-
ramlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aran-
maz. Ancak sözü edilen programların dışındaki programlardan yüksek lisans derecesiyle baş-
vuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55, lisans derecesiyle başvuran adayların ise
ALES sözel puan türünde en az 80 puana sahip olmaları gerekir.

b) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not
ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik prog-
ramına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, yüksek lisans not orta-
laması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu de-
ğerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu,
neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar
ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.”

“(7) Üçüncü fıkranın (b) bendinin (2) numaralı alt bendi kapsamındaki adayların de-
ğerlendirme işlemleri için;

a) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uz-
manlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir
ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

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

c) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dâhil
edilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yabancı uyruklu adaylar ile lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan bir yük-
seköğretim kurumunun diplomasına sahip olmaları gerekir.

(2) Lisansüstü programlara başvuracak yabancı uyruklu öğrenciler için YDS veya eş-
değer sınavlar ile ilgili usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler,
diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı oldukları enstitü anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul
edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldıkları ve başarılı oldukları derslerin muafiyet işlem-
leri, kayıtlı oldukları enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.

(2) Özel öğrenci statüsündeki öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesinde
24 üncü ve 28 inci madde hükümleri uygulanır.”
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin altıncı fıkrasının (d) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Aynı lisansüstü program olması koşulu ile 2547 sayılı Kanuna göre Üniversitenin
araştırma görevlisi kadrosuna atanıp halen başka bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü eği-
tim gören öğrenciler, enstitü yönetim kurulu kararı ile kontenjan ilanı verilmesi de dahil başka
herhangi bir şart aranmaksızın yatay geçiş hakkı kazanırlar.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tezli yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik çalışmalarına tez birinci danışmanları,
öğrencinin bağlı bulunduğu anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşleri alınarak ilgili anabi-
lim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile öncelikli olarak öğ-
rencinin kayıtlı olduğu anabilim/anasanat dalı öğretim üyeleri arasından atanır. Zorunlu hallerde
tez danışmanı atanıncaya kadar görevi geçici olarak enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı yü-
rütür.

(2) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrencilerine öğrencinin enstitüye kayıt
olduğu dönemin başından itibaren tez danışmanı ataması yapılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Öğrenci ders döneminde tez danışmanlığı dersi haricinde aynı öğretim üyesinden
en fazla 4 ders alabilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dâhil, son altı yarıyıl
içinde yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü programlardan
anabilim dalı ile ilgili olan dersleri, kaydını sildirmiş ve bir diploma için kullanılmamış olmak
şartı ile danışmanın görüşü, anabilim/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun
kararıyla öğrencinin kayıtlı olduğu programa transfer edilebilir. Ancak aktarılan kredi toplamı
30 AKTS’yi geçemez.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenci tezli yüksek lisans programında; en az 120, en çok 180 AKTS olmak ko-
şuluyla en az 7 ders (bir tanesi bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konu-
larını içeren bir ders) ile bir seminer dersi ve tez danışmanlığı dersi olmak üzere en az 60
AKTS’ye denk gelen dersleri almak zorundadır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“(9) Tez savunma sınavında jüri tarafından başarısız bulunarak tezi reddedilen öğren-
cilere, talep etmeleri halinde kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları
kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Bu öğrencilere tezsiz yüksek lisans programı
için bir dönem ek süre verilir. Bu süre sonunda başarısız olan öğrencinin programla ilişiği ke-
silir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Doktora programı; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma
sınavından oluşur.

(2) Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler, ders döne-
minde en az 7 ders (Daha önce lisansüstü programlarında almamışsa bir tanesi bilimsel araş-
tırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders) ile bir seminer dersi ve
tez danışmanlığı dersi olmak üzere en az 60 AKTS’ye denk gelen ders, 30 AKTS doktora ye-
terlik, 30 AKTS tez önerisi ve en az 4 yarıyıl tez döneminde alınan 25 AKTS tez çalışması ile
5 AKTS uzmanlık alan dersi olmak üzere en az 240 AKTS (en fazla 360 AKTS) almak zorun-
dadır.
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(3) Lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler ise en az 14 ders (bir tanesi bilimsel araş-
tırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren ders olmak şartıyla) ile bir seminer
dersi ve tez danışmanlığı dersi olmak üzere en az 120 AKTS’ye denk gelen ders, 30 AKTS
doktora yeterlik, 30 AKTS tez önerisi ve en az 4 yarıyıl tez döneminde alınan 25 AKTS tez ça-
lışması ile 5 AKTS uzmanlık alan dersi olmak üzere en az 300 AKTS (en fazla 420 AKTS) al-
mak zorundadır. Öğrenci bir ders döneminde en fazla 45 AKTS’lik ders alabilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi
ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami ta-
mamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami ta-
mamlama süresi on dört yarıyıldır. Yüksek lisans dereceli doktora öğrencisi dördüncü yarıyıl
sonunda en az 7 adet (bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren
bir ders dahil) 60 AKTS’ye denk gelen dersten ve bir seminer ile tez danışmanlığı dersinden
başarılı olamadığı takdirde, lisans dereceli doktora öğrencisi altıncı yarıyıl sonunda en az 14
adet (bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders dahil)
120 AKTS’ye denk gelen dersten ve bir seminer ile tez danışmanlığı dersinden başarılı olama-
dığı takdirde kaydı silinir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencinin doktora tez savunma sınavına girebilmesi için Senato tarafından belir-
lenen doktora tez çıktı koşullarını sağlaması gerekmektedir. Tezini teslim edecek öğrencinin,
içinde bulunduğu yarıyıl dâhil en az dört yarıyıl kayıt yenilemiş ve en az üç adet başarılı tez
izleme kurulu (TİK)  raporunu da enstitüye sunmuş olması gerekir. Tez izleme raporu sayısı
ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla artırılabilir. Bu şartı sağlamayan öğrenciler tezlerini su-
namazlar.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hak-
kında düzeltme kararı verilen, en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı
jüri önünde yeniden savunan ve bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği
kesilir. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayıp doktora tezi jüri tarafından reddedi-
lenlere tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getir-
miş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Bu öğrencilere
tezsiz yüksek lisans programı için bir dönem ek süre verilir. Bu süre sonunda başarısız olan
öğrencinin programla ilişiği kesilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 54 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlaması kaydıyla sanatta yeterlik diploması verilir.”
MADDE 18 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

16/2/2017 29981

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 26/2/2019 30698
2- 5/7/2019 30822
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Haliç Üniversitesinden:
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/11/2019 tarihli ve 30958 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Haliç
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Yüksek lisans programları en az sekiz dönemlik eğitimden mezun
olanlar için açılır. Yüksek lisans programlarına başvuracak olan adayların;

a) İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Kurulunca uygun
görülen bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

b) ALES’ten, başvurduğu programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak
koşulu ile Senato tarafından belirlenecek ALES veya YÖK tarafından belirlenen standart puana
sahip olmaları gerekir. 

(2) Yüksek lisans programlarına yapılacak başvurularda, ALES sonucu yerine, YÖK
tarafından kabul edilen uluslararası sınavlardan, Senato tarafından taban puanları belirlenen
sınavlar da kabul edilebilir. Ancak;

a) Senato tarafından aksine karar alınmadıkça, tezsiz yüksek lisans programlarına baş-
vuracak adaylarda ALES şartı aranmaz.

b) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı
ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci ka-
bulünde ALES şartı aranmaz.

c) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekim-
liğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurula-
rında ALES şartı aranmaz. Bu adayların değerlendirme işlemleri için;

1) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uz-
manlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir
ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

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

3) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil
edilir.

(3) Üniversitenin en az sekiz dönem süreli eğitim ve öğretim veren fakülte öğrencile-
rinden yüksek lisans bütünleşik programına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:

a) Lisans öğreniminde en az ilk yedi dönemini tamamlamış olmak. 
b) İlgili programa başvurduğu döneme kadar almış olduğu genel not ortalaması en az

3,00 olmak. 
(4) Bütünleşik programa başvuran öğrencilerin, lisans derecesini almaları ve birinci ve

ikinci fıkralardaki koşulları sağlamaları durumunda yüksek lisans programlarına intibakları
yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 16 – (1) Doktora/sanatta yeterlik programları, tezli yüksek lisans öğrenimini

tamamlamış olanlar ile en az on dönemlik öğretim veren fakültelerin başarılı öğrencileri için
açılabilir.

(2) Doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuracak adayların;
a) Doktora programına başvurabilmek için bir lisans veya tezli yüksek lisans diploma-

sına, hazırlık sınıfları hariç, en az on dönemlik tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplo-
masına, eczacılık ve fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca
düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları
gerekir.

b) Yüksek lisans diplomasına sahip olanların, başvurdukları programın puan türünde,
ALES’ten aldıkları en az 55 standart puana, lisans diplomasıyla başvuranların, en az 80 standart
puandan az olmamak üzere, Senato tarafından belirlenecek ALES standart puanına veya ALES
puanı yerine, YÖK tarafından kabul edilen uluslararası bir sınavdan aldıkları ve Senatonun be-
lirlemiş olduğu taban puana sahip olmaları gerekir. Ancak; doktora/sanatta yeterlik/tıpta

Sayfa : 20                               RESMÎ GAZETE                             21 Haziran 2020 – Sayı : 31162



uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık
mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların de-
ğerlendirme işlemleri için;

1) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uz-
manlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir
ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

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

3) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil
edilir.

c) Temel tıp bilimlerinde; doktora programlarına başvuracak tıp fakültesi/diş hekimliği
fakültesi diplomasına sahip olanların, tabanı Senato tarafından belirlenmek üzere ALES’in sa-
yısal kısmından en az 55 standart puana ya da en az 50 puan ve üzerinde temel tıp puanına
sahip olmaları gerekir.

ç) Doktora/sanatta yeterlik programına başvurabilmeleri için YDS’den en az 55 puan
veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puandan az ol-
mamak şartı ile Senato tarafından belirlenecek yabancı dil yeterlik standart puanına sahip ol-
maları gerekir.

d) Lisans ve yüksek lisans mezuniyet not ortalamalarının en az 2,50 ya da eş değeri ol-
ması gerekir. 

(3) Senato tarafından aksine karar alınmadıkça, Konservatuvar programları ile güzel
sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının ensti-
tülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde ALES şartı aranmaz.

(4) Temel tıp puanı; Tıpta/Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS)/(DUS)
temel tıp bilimleri testi-1 inci bölümünden elde edilen standart puanın 0,7 ve klinik tıp bilimleri
testi bölümünden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanmaları sonucunda elde
edilir.

(5) Üniversitenin en az on dönem süreli eğitim ve öğretim veren fakülte öğrencilerinden
doktora/sanatta yeterlik bütünleşik programına başvuracak adaylardan aşağıdaki koşullar
aranır:

a) Lisans öğreniminde en az ilk sekiz dönemini tamamlamış olmak. 
b) İlgili programa başvurduğu döneme kadar almış olduğu genel not ortalamasının en

az 3,00 veya eşdeğeri olmak. 
(6) Lisans derecesiyle programlara başvuranların, lisans mezuniyet not ortalamasının

en az 3,00 ya da eş değeri olması ve ikinci fıkrada yer alan şartları sağlamaları kaydıyla doktora
programlarına intibakları yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta
yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve iki CD’yi tez sınavına giriş tarihinden itibaren
bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci Enstitü Yö-
netim Kurulu kararıyla sanatta yeterlik 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 yararla-
namaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Haliç Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/11/2019 30958
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Kafkas Üniversitesinden:
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/1/2017 tarihli ve 29953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kafkas
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 17 nci maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 17 – (1) Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin
en az %70'ine, laboratuvar ve uygulamaların ise en az %80'ine katılmış olması gerekir. 

(2) Sınavlar yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı veya sözlü-uygulamalı yapılabilir. Bir ders-
ten başarılı olabilmek için yarıyıl sonu sınavı notunun l00 tam puan üzerinden yüksek lisans
için en az 70, doktora için en az 75 olması, 4'lük sisteme göre yüksek lisansta en az 2,00, dok-
tora için en az 2,50 olması gerekir. Bu sınavların değerlendirilmesinde aşağıdaki puanlama sis-
temi kullanılır: 

a)
Puanlar Notlar Katsayılar
90-100 AA 4,00
85-89 BA 3,50
80-84 BB 3,00
75-79 CB 2,50
70-74 CC 2,00
65-69 DC 1,50
60-64 DD 1,00
50-59 FD 0,50
0-49 FF 0
b) Ayrıca harf notlarından; 
1) NA notu: devamsız, 
2) S notu: başarılı, 
3) U notu: başarısız, 
4) NI: not ortalamasına katılmayan ancak AKTS toplamına katılan not, 
5) I notu: eksik, bir mazereti nedeniyle yarıyıl sonu savına giremeyen öğrenciye verilen not, 
6) EX notu: muaf,
olarak değerlendirilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/1/2017 29953

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 8/4/2018 30385
2- 14/7/2019 30831
3- 8/9/2019 30882
4- 30/11/2019 30964
5- 23/1/2020 31017
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden:
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/8/2013 tarihli ve 28742 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kütahya
Dumlupınar Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmış, (b) bendi aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“b) Merkez: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma
Merkezini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürür-
lükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(1) Müdür, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki uzaktan eğitim konularında aka-
demik çalışmaları bulunan öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile Rektör tarafından görev-
lendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür çalışmalarında kendisine yar-
dımcı olmak üzere Üniversitenin öğretim elemanları arasından en fazla üç kişiyi müdür yar-
dımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür, görevi başında bulun-
madığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni
bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.
Müdür gerektiğinde yardımcılarını değiştirebilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürür-
lükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür Yardımcıları dahil toplam 5 kişiden oluşur. Mü-
dür ve Müdür Yardımcılarının dışındaki üyeler, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç
yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi
bir şekilde boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye aynı usulle görevlen-
dirilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Müdürün önerisi üzerine, gerektiğinde Üniver-
site içinden ve dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek
amacı ile Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler. Ancak bu kişiler oy kullanamazlar. Yö-
netim Kurulu, salt çoğunluk ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır ve çekimser oy kullanı-
lamaz. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu kararı belirler.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/8/2013 28742

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/1/2019 30645
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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden:
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine bağlı

fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında uygulanan önlisans ve lisans eğitim-öğretim
ve sınavlarla ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine bağlı fakülte,

yüksekokul ve meslek yüksekokullarında uygulanan önlisans ve lisans eğitim-öğretim ve sı-
navlara ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemine dayalı krediyi,
b) Birim/İlgili birim: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul

ve meslek yüksekokulunu,
c) Danışman: Öğrencilere eğitim-öğretim ve benzeri konularda yardımcı olmak üzere

görevlendirilen öğretim elemanını,
ç) Dönem: Eğitim-öğretim yılının her bir yarıyılını,
d) GANO: Genel akademik not ortalamasını,
e) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu,

meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,
f) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yük-

sekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,
g) İntibak işlemi: Üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrencilerin daha önce herhangi

bir yükseköğretim kurumundan alıp başardığı veya muaf sayıldığı derslere göre devam ede-
cekleri yarıyıl/yılı belirleme işlemini,

ğ) Kredi: Öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders
saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde
bulundurularak hesaplanan sayısal değeri,

h) Muafiyet: Daha önce alınmış ve başarılmış ders/derslerin yerine, kredi, AKTS ve
içerik uyumuna göre eğitim-öğretim planında bulunan ders/derslerin denkliğinin kabul edilmesi
durumunu,

ı) Muafiyet ve İntibak Komisyonu: Bölüm Kurulu önerisi ve Birim Yönetim Kurulu
onayı ile belirlenen üç öğretim elemanından oluşan komisyonu,

i) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığını,

j) Ön koşul dersi: Ön koşullu bir dersin alınabilmesi için başarılmış olması gereken
dersi,

k) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
l) Rektör: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörünü,
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m) Senato: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosunu,
n) Üniversite: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini,
o) YANO: Yarıyıl akademik not ortalamasını,
ö) Yarıyıl/yıl süresi: Bir yarıyıla/yıla ait ders kayıt başlangıç tarihi ile takip eden yarı-

yıl/yıl ders kayıt başlangıç tarihi arasındaki süreyi,
p) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kabulü, Kayıt, Akademik Danışmanlık ve Oryantasyon

Öğrenci kabulü
MADDE 5 – (1) Öğrencinin Üniversiteye kabulü için aşağıdaki şartlar aranır:
a) Türkiye'de herhangi bir liseden veya Millî Eğitim Bakanlığı tarafından lise dengi

olarak kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki bir okuldan, mezun olduğunu gösteren
bir belgeye sahip olmak.

b) ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavlar ve/veya Üniversite tarafından yapılan
özel yetenek sınavı sonucuna göre kayıt hakkı kazanmış olmak.

c) Başka bir yükseköğretim kurumunda örgün eğitim, uzaktan eğitim ve açık öğretim
programlarının kontenjan sınırlaması olan birimlerinde eşdeğer diploma programlarından birine
kayıtlı olmamak.

(2) Özel yetenek gerektiren programların sınavları ile seçme ve yerleştirme işlemleri,
YÖK kararları çerçevesinde, Üniversite tarafından yapılır.

(3) Uluslararası öğrenci kabulü ile ilgili esaslar ilgili mevzuat hükümleri ve Senato ka-
rarları ile belirlenir.

İlk kayıt
MADDE 6 – (1) Üniversiteye kesin kayıt işlemleri YÖK, ÖSYM ve Rektörlük tara-

fından belirlenen ilkeler ve ilan edilen süre içinde, istenilen belgelerle yapılır.
(2) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar e-devlet üzerinden kayıtlarını yapabilirler.

Ayrıca kayıtlarını şahsen ya da yasal temsilcileri veya noter onaylı vekâletname ile yetkilendi-
rilmiş temsilcileri aracılığıyla da yapabilirler.

(3) Süresi içinde kaydını yaptırmayan adaylar, kayıt haklarını kaybederler.
(4) Belgeleri eksik olan adayların kayıtları yapılmaz.
(5) Özel yetenek sınavı sonucu öğrenci alan birimlere, akademik takvimde belirtilen

gün ve saatte kesin kaydını yaptırmayan aday öğrenciler, kayıt haklarını kaybederler ve yerle-
rine yedek adaylar alınır.

(6) Uluslararası öğrenciler, Senato tarafından kabul edilen esaslara göre kayıt yaptırırlar.
(7) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle Üniversiteye kayıt hakkı kazanmış

olanların belirlenmesi halinde kayıtları yapılmaz, kayıt yaptırmış olanların ise bulundukları
yarıyıla bakılmaksızın kayıtları iptal edilir, kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler
geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem başlatılır.

Kimlik kartı
MADDE 7 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye, üzerinde geçerlilik süresi

belirtilmiş, fotoğraflı öğrenci kimlik kartı verilir.
(2) Kimlik kartını kaybeden veya yenilemek isteyen öğrenciye, Senato tarafından be-

lirlenen esaslara göre yeni kimlik kartı verilir.
Akademik danışmanlık ve oryantasyon
MADDE 8 – (1) Kesin kayıt yaptıran her öğrenci için ilgili bölüm başkanının önerisi

üzerine dekan/müdür tarafından akademik danışman görevlendirilir. İhtiyaç duyulması halinde
danışmanlar arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla bir koordinatör de görevlendirilebilir.
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(2) Akademik danışmanlık hizmetiyle ilgili uygulamalar Recep Tayyip Erdoğan Üni-
versitesi Akademik Danışmanlık Yönergesine göre yapılır.

(3) Kesin kayıt yaptıran öğrencilere Üniversiteyi ve ilgili birimi tanıtmak amacıyla,
ilgili birimler tarafından oryantasyon programları düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim ile İlgili Esasları

Akademik takvim ve öğretim yılı
MADDE 9 – (1) Eğitim-öğretim yılı ve ilgili diğer faaliyetlerin başlangıç ve bitiş ta-

rihleri ile yarıyıl/yıl sonu sınav tarihleri, katkı payı/öğrenim ücreti yatırma, kayıt yenileme ve
benzeri konular, Senato tarafından belirlenir ve akademik takvimde ilan edilir.

(2) Eğitim-öğretim planlaması yarıyıl ve/veya yıl esasına göre düzenlenir. Eğitim-öğ-
retim yılı, güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Bir yarıyıl on dört hafta ders,
bir eğitim-öğretim yılı yirmi sekiz hafta ders işlenecek şekilde planlanır. Ara sınav, yarıyıl/yıl
sonu sınavı ile bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır.

(3) Eğitim-öğretimin yarıyıl esasına göre planlanması halinde bazı dersler yıl, yıl esa-
sına göre planlanması halinde de bazı dersler yarıyıl esasına göre düzenlenebilir.

(4) Ara sınavlar sekizinci haftada yapılır ve ara sınavların yapıldığı haftada ders yapıl-
maz.

(5) Resmi tatil günlerinde ders ve/veya sınav yapılmaz. Ancak ilgili dekanlık/müdürlük
tarafından gerekli görülmesi durumunda yönetim kurulu kararı ile ders ve sınavlar resmi tatil
günlerinde de yapılabilir.

Eğitim-öğretim süresi
MADDE 10 – (1) Önlisans ve lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilere bu öğre-

nimlerini tamamlamaları için tanınan azami süreler; bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı
hariç kayıt olduğu programa ait derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için
kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın iki yıllık önlisans programları için dört yıl, dört
yıllık lisans programları için yedi yıl, beş yıllık lisans programları için sekiz yıl ve altı yıllık
lisans programları için dokuz yıldır.

(2) Program süresi, azami eğitim-öğretim süresi, ek eğitim-öğretim süresi, ek sınavlar,
yabancı dil hazırlık program süresi; öğrencilik haklarından yararlanma, öğretim süresi ve kayıt
yenilememe ile ilgili hususlarda 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin uygulanmasına iliş-
kin iş ve işlemler ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından yapılacak düzenlemelerle belirlenir.

Eğitim-öğretim planları
MADDE 11 – (1) Eğitim-öğretim planı YÖK’ün ilgili program için tespit ettiği eği-

tim-öğretim çalışmalarını içeren ve Senato tarafından kabul edilen, ortak ilkeler dikkate alına-
rak, ilgili kurulca kararlaştırılan ve tümüyle başarıldığında diploma almaya hak kazandıran
eğitim-öğretim çalışmalarının bütünüdür.

(2) Eğitim-öğretim programı, ilgili akademik birimlerde, özelliklerine göre teorik ders-
ler ve/veya uygulamalardan, seminer, atölye, laboratuvar, klinik çalışması, bitirme çalışması,
arazi uygulaması, inceleme, araştırma gezisi, bireysel çalışma, ödev, staj ve benzeri çalışma-
lardan oluşur. Bu çalışmaların dönemlere dağılımı, bölümlerin görüşleri alınmak suretiyle ilgili
birimlerin kurulları tarafından kararlaştırılan ve Senato tarafından onaylanan eğitim-öğretim
planına göre yapılır.

(3) Birimlerin staj, uygulama ve benzeri çalışmalarla ilgili esasları ilgili kurulların teklifi
ile Senato tarafından belirlenir.

(4) Bitirme çalışması, proje ve benzeri çalışma yaptırılan birimlerde başvuru, danışman
ataması ve değerlendirme gibi bitirme ödevinin/çalışmasının uygulamasına ilişkin esaslar birim
kurulu tarafından belirlenir.
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(5) Üniversitede öğretim, Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinde sınıf geçme, diğer aka-
demik birimlerde ise ders geçme esasına göre yapılır.

Derslerin kredileri
MADDE 12 – (1) Her dersin kredisi ve AKTS kredisi eğitim-öğretim planlarında be-

lirtilir. Bir programdaki toplam kredi miktarı ilgili kurulların önerisi ve Senatonun onayı ile
belirlenir.

(2) Derslerin kredilerinin uygulanması aşağıda belirtildiği şekildedir:
a) Kredinin hesaplanmasında; teorik derslere o dersin haftalık ders saati sayısı kadar

kredi verilir. Uygulamalı derslere ise o dersin haftalık ders saatinin yarısı kadar kredi verilir.
Teorik ve uygulamalı ders kredisi; o dersin haftalık uygulama saatinin yarısıyla, teorik saatinin
toplanmasından elde edilir.

b) Bir dersin AKTS kredisi, öğrencinin ilgili dersin çıktılarını elde etmek için sınıf için-
de ve sınıf dışında dönem boyunca yaptığı her türlü çalışmayı kapsayan iş yükünün saat olarak
miktarının 25’e bölünmesinin tam sayıya yuvarlanması ile elde edilir.

c) Ders dönemi dışında yapılan staj, uygulama ve benzeri çalışmalara kredi değeri ve-
rilmez ve ortalamalara dahil edilmez. Ancak bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen öğren-
cinin tamamlamakla yükümlü olduğu toplam AKTS kredisine sayılır.

(3) Bir programdaki toplam ders kredisi, önlisans programları için 120 AKTS, dört
yıllık lisans programları için 240 AKTS, beş yıllık lisans programları için 300 AKTS ve altı
yıllık lisans programları için de 360 AKTS’dir.

Yatay/dikey geçiş işlemleri
MADDE 13 – (1) Diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye bağlı programlara

yatay geçişler Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Ara-
sında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İliş-
kin Yönetmelik hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(2) Önlisans mezunlarının Üniversiteye bağlı lisans programlarına dikey geçişleri, Mes-
lek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine
Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

(3) Yatay ve dikey geçiş yapan öğrencilerin muafiyet işlemleri, bu Yönetmeliğin 16 ncı
maddesinin beşinci fıkrası hükümlerine göre yapılır.

Çift anadal programı
MADDE 14 – (1) Çift anadal programı, ilgili bölüm/anabilim dalının isteği, ilgili ku-

rulun önerisi ve Senatonun onayı ile açılabilir. Çift anadal, önlisans diploma programları ile
diğer önlisans diploma programları arasında, lisans programları ile diğer lisans programları
veya önlisans programları arasında yapılabilir.

(2) Çift anadal ile ilgili hususlar, Senato tarafından belirlenir.
Yandal programı
MADDE 15 – (1) Yandal programı, ilgili bölüm/anabilim dalının isteği, ilgili kurulun

önerisi ve Senatonun kararı ile kesinleşir ve bölüm/anabilim dallarının işbirliğiyle yürütülür.
Herhangi bir lisans programına kayıtlı öğrencilerden gerekli koşulları sağlayanlara, kendi lisans
programlarına ek olarak sertifikaya yönelik bir yandal programı izleme imkanı verilir. Yandal
programı ayrı bir lisans programı anlamını taşımaz.

(2) Yandal programı ile ilgili hususlar, Senato tarafından belirlenir.
Ders muafiyeti ve intibak
MADDE 16 – (1) ÖSYM ile yerleşen ve Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrenciler,

daha önceki yükseköğretim kurumlarında almış ve başarmış olduğu derslerden muaf olmayı
talep edebilirler. Ders muafiyet başvuru hakkı bir kere olup aşağıda belirtilen dönemlerde ya-
pılır:
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a) Öğrenciler muafiyet başvurularını, dilekçe ve ekinde muaf olmak istedikleri
ders/dersleri ve ders içeriklerini gösterir belgeleri ekleyerek her yarıyılın/yılın derslerinin baş-
lamasını izleyen beş iş günü içinde ilgili müdürlük/dekanlıklara yapmak zorundadırlar.

b) Muafiyet işlemleri yapılırken, öğrencinin muafiyet başvurusunda bulunduğu yıl/ya-
rıyıldan önceki yıl/yarıyıllarda alması gerekirken almadığı veya alıp da başarısız olduğu dersler
için muafiyet işlemi yapılmaz.

c) Süresi içerisinde muafiyet talebinde bulunmayan öğrenci ilgili dönemin tüm dersle-
rinden sorumludur.

(2) Ders muafiyetleri, muafiyet başvurularının sona ermesini takiben beş iş günü içinde,
ilgili bölüm/program muafiyet ve intibak komisyonunun önerisi ve birim yönetim kurulu tara-
fından tüm eğitim-öğretim planını kapsayacak şekilde bir defada karara bağlanır ve öğrenciye
tebliğ edilir.

(3) Muafiyet talebi ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanıncaya kadar öğren-
ciler, muafiyet talebinde bulundukları derse/derslere devam ederler.

(4) Ders muafiyeti ile ilgili kararlara itirazlar, kararın bir nüshasının öğrenciye teslim
tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde ilgili birime yazılı olarak yapılır. Yapılan itirazlar ilgili
birim tarafından aynı usulle değerlendirilir. Öğrenci itiraz süresi içerisinde istediği derslerden
feragat edebilir.

(5) Ders muafiyeti ve intibak işlemlerinde aşağıdaki kurallar uygulanır:
a) Açıköğretim Fakültesinde alınan derslerden, Dikey Geçiş Sınavı ile yerleşen öğren-

ciler dahil, sadece ortak zorunlu dersler muaf kabul edilir.
b) Muafiyet istenen dersin başarı notunun 30 uncu maddede belirlenen harf notlarından

en az CC harf notu veya karşılığı olması gerekir.
c) Muafiyet işlemlerinde bir dersin ön koşulunun sağlanması için ön koşul olan dersten

CC ve üzeri, G veya bunların eşdeğeri not alınmış olması gerekir.
ç) Muafiyet istenen dersin kredisinin/AKTS’nin daha düşük olmaması gerekir.
d) Muafiyet istenen dersin içeriğinin en az % 80 uyumlu olması gerekir. Dersin adının,

eşdeğer sayılacak ders ile birebir aynı olması gerekmez.
e) Ortak zorunlu dersler dahil daha önce kayıtlı olduğu bir yükseköğretim kurumunda

başarılı olduğu derslerden muafiyet isteği kabul edilen öğrencinin muaf olduğu toplam kredi;
bulunduğu sınıfta okutulan derslerin toplam kredisinin en az % 70 ise bir üst sınıfa intibakı
yapılır. Bu öğrenciler, intibaklarının yapıldığı dönem öğrencilerine uygulanan mevzuat hü-
kümlerine tabi olurlar.

(6) Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrencilerin daha önce öğrenim gördükleri ön-
lisans/lisans programlarından almış ve başarmış oldukları derslerin harf notları, karşılık sayılan
dersler için geçerli sayılır ve bu notlar genel not ortalamasına katılır. Ancak, öğretim program-
larında harf notu verilmeksizin başarılı olarak değerlendirilen ders/dersler için en az CC harf
notu veya karşılığı aranmaksızın öğrenci muaf sayılır ve bu dersler not döküm belgesinde M
harf notu ile gösterilerek ortalamaya dahil edilmez.

Ortak zorunlu yabancı dil dersleri ve muafiyet sınavı
MADDE 17 – (1) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri, Üniversiteye kayıt yaptıran öğ-

rencilerin, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince, birinci
ve ikinci yarıyılda almak zorunda oldukları yabancı dil dersleridir. Bu dersler haftada en az iki
saattir.
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(2) Her eğitim-öğretim yılı başında, akademik takvimde belirlenen tarihte Yabancı Dil-
ler Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından ortak zorunlu yabancı dil dersleri için yabancı dil mua-
fiyet sınavı yapılır. Bu sınavdan 100 puan üzerinden en az 60 puan alan öğrenciler, ortak zo-
runlu yabancı dil derslerinden muaf olurlar ve alınan notlar 30 uncu maddeye göre harf notuna
çevrilerek genel akademik not ortalamasına katılır.

Öğrenim harcı
MADDE 18 – (1) Öğrenciler her öğretim yılında, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi

ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen katkı payı/öğrenim ücretini akademik
takvimde belirlenen sürede ödemekle yükümlüdürler. Katkı payı/öğrenim ücretini ödemeyen
öğrenci, o dönem için derse kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Öğren-
cinin katkı payı/öğrenim ücretini ödemediği yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır.

(2) Öğrencilerin öğrenim süresi içinde mezun olamamaları, yandal/çift anadal öğre-
nimlerini tamamlayamamaları halinde ödeyecekleri öğrenim harçlarının hesaplanması 2547
sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre yapılır.

(3) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari
derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu
itibari ile yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren öğrencilerin ödeyecekleri öğrenim harçları
2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre yapılır.

(4) Senato tarafından uygun görülmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim programların-
daki bazı dersler, sadece uzaktan öğretim yoluyla verilebilir. Ancak bu şekilde verilen dersler
için öğrencilerden ilave bir ödeme talep edilmez.

Dersler
MADDE 19 – (1) Dersler, zorunlu dersler, ortak zorunlu dersler, seçmeli dersler, ön

koşullu dersler ve ön koşul dersleri olarak gruplandırılır. Bunlar aşağıda açıklanmıştır:
a) Zorunlu dersler: Öğrencinin kaydolduğu programda almakla yükümlü olduğu ders-

lerdir.
b) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı)

bendinde yer alan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil ile 20/6/2012 tarihli
ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre iş güvenliği uzmanı olabilecek mezunları
yetiştiren fakültelerde İş Sağlığı ve Güvenliği dersleridir.

c) Seçmeli dersler: Öğrencinin zorunlu dersler dışında kendi isteği ile aldığı derslerdir.
Seçmeli dersler, bölüm/program seçmeli ve üniversite seçmeli dersler olmak üzere ikiye ayrılır.
Söz konusu derslerden; bölüm/programa bağlı seçmeli dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu öğ-
retim programlarında yer alan ve mezun olabilmesi için önerilen belirli dersler veya ders grup-
ları arasından seçerek alıp başarılı olması gereken derslerdir. Üniversite seçmeli dersleri, Senato
tarafından kabul edilen uygulama esasları ile düzenlenir.

ç) Ön koşullu dersler/ön koşul dersleri: Alınabilmesi için alt yarıyıl veya yıllarda yer
alan ön koşul derslerinden bir veya birkaçının başarılması ve/veya devam şartının yerine geti-
rilmesi gereken derslere ön koşullu dersler denir. Ön koşullu dersler ve bunlara bağlı ön koşul
dersleri ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

Ders açma esasları
MADDE 20 – (1) Her yarıyıl/yıl hangi derslerin açılacağı ve hangi öğretim elemanla-

rınca okutulacağı, akademik bölüm/anabilim/anasanat dalı kurulları ve bölüm kurullarının öne-
rileri ile birim kurulları tarafından kararlaştırılır.

(2) Zorunlu derslerin açılması için öğrenci sayısı dikkate alınmaz.
(3) Öğrenciler seçmeli derslere kaydolan öğrenci sayısının on kişiden az olması veya

başka nedenlerle açılmaması durumunda, bu Yönetmeliğin 22 nci maddesine göre akademik
takvimde belirtilen tarihlerde ders ekleme çıkarma işlemlerini yaparlar.
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Derse kayıt ve kayıt yenileme
MADDE 21 – (1) Öğrenciler, her yarıyıl/yılbaşında akademik takvimde belirlenen süre

içinde bulundukları sınıf ve durumlara göre öğrenci bilgi sistemi üzerinden alacakları dersleri
seçmek suretiyle kayıt yenilemek zorundadırlar.

(2) Derslere kayıt ve kayıt yenileme işlerinin tümünden öğrenciler sorumlu olup, bu iş-
lemleri kendileri yapmakla yükümlüdürler.

(3) Derse kayıt işlemlerinde öğrencinin;
a) Ders seçme işlemini öğrenci bilgi sisteminden yapması,
b) Öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretini yatırması,
c) Kayıt olduğu dersleri danışmanına onaylatması,
gerekir. Ders seçim işlemi danışmanı tarafından onaylanmadıkça kesinleşmez.
(4) Süresi içinde ders kaydı yapmamış olan öğrencilerin kayıtlarının yenilenmesine,

derslerin başlama tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde mazeretlerini belirten dilekçe ve
belgeleri ile kayıtlı oldukları akademik birime müracaat etmeleri halinde ilgili birim yönetim
kurulu karar verir. Mazeretleri kabul edilen öğrencilerin derse kayıtları bu maddenin 3 üncü
fıkrasının (b) bendindeki yükümlülüklerini yerine getirmeleri koşuluyla ilgili akademik birim-
lerin kararları doğrultusunda yarıyıl/yıl derslerinin başlangıç haftasını takip eden en geç üçüncü
hafta içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

(5) Belirlenen süreler içinde yarıyıl/yıl kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıl/yıldaki
öğrencilik haklarından yararlanamaz, derslere devam edemez, sınavlara giremez. Herhangi bir
nedenle kaydolmadığı dersin sınavına girmiş olan öğrencinin notu iptal edilir. Bu süre, 10 uncu
maddede belirtilen öğretim süresinden sayılır.

Derse kayıt esasları
MADDE 22 – (1) Öğrencinin bir yarıyılda/yılda alacağı eğitim-öğretim çalışmaları yü-

kü, eğitim-öğretim planında belirtilen o yarıyıla/yıla ait eğitim-öğretim çalışmalarıdır.
(2) Ders geçme esası uygulanan birimlerde derse kayıt esasları aşağıda belirtildiği şe-

kildedir:
a) Öğrencinin bir yarıyılda alacağı haftalık ders yükü 40 ders saatinden fazla olamaz.

Ancak, azami öğrenim sürelerinin son yılında bulunanlar ile tüm dersleri aldığında o yarıyılın
sonunda mezun olabilecek durumda olan öğrencilerin devam şartını sağladıkları dersler için
kırk saat şartı aranmaz.

b) Dördüncü yarıyılın sonunda GANO’su 1,50’nin altında olan lisans programları öğ-
rencileri üst yarıyıllardan ders alamazlar. Bu durumdaki öğrenciler başarısız oldukları ve normal
yarıyılında alamadıkları dersleri alarak GANO’larını en az 1,50’ye yükseltmek zorundadırlar.

c) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süreler içinde öğrenci bilgi sistemi üzerin-
den yeni bir derse kayıt yapabilirler veya daha önce kayıt yapmış oldukları bir dersi bırakabi-
lirler. Ancak, başarısızlık nedeniyle tekrarlamak zorunda oldukları dersleri bırakamazlar. Derse
kayıt yaptırmaları durumunda başarısız oldukları ve normal yarıyılında/yılında almadıkları
dersleri almak kaydıyla bulundukları yarıyıl/yıl derslerinden de alabilirler.

(3) Öğrenciler, kayıt yenileme süresini takip eden ve akademik takvimde belirtilen ders
ekleme-bırakma tarihlerinde danışmanının onayı ile aşağıdaki işlemleri yapabilir:

a) Alması zorunlu iken almamış olduğu bir dersi alabilir.
b) Alması zorunlu olan bir ders ile çakışan herhangi bir dersini değiştirebilir.
c) Dersin açılması için zorunlu olan asgari öğrenci sayısı şartının sağlanmaması dola-

yısıyla kapanan dersin yerine yeni bir ders seçebilir.
(4) Öğrenciler isterlerse ortalamaya bağlı olarak başarılı oldukları DC harf notlu ders-

lerini, not yükseltmek amacıyla tekrar edebilirler. Bu durumda dersin tekrar edildiği
yarıyılda/yılda alınan not, dersin son harf notu yerine geçer.
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(5) Eğitim-öğretim planında ön koşullu belirtilen derslere kayıt olabilmek için ön koşul
dersi/derslerinin başarı notunun en az CC olması gerekir.

(6) Öğrenciler, tekrarlamaları gereken seçmeli derslerin yerine ilgili yarıyılda/yılda açı-
lan diğer seçmeli derslerden herhangi birini alabilirler. Bu takdirde, önceki ders ve çalışmalar
için kullanılmış olan haklar yeniden kullanılamaz.

(7) GANO’su en az 3.00 olan öğrenci, danışmanının olumlu görüşüyle, ikinci fıkradaki
ders yükü ile sınırlı olmak kaydıyla ön şartlı olmayan veya ön şartını yerine getirdiği, prog-
ramlarına ait bir üst yarıyıl/yıl derslerinden en fazla 3 tane alabilir.

Derslere devam esasları
MADDE 23 – (1) Öğrenciler derslere ve uygulamalara devam etmek ve öğretim ele-

manının gerekli gördüğü diğer akademik çalışmalara katılmak zorundadırlar.
(2) Devamsızlıkların hesaplanmasında ders, staj veya uygulamaların o yarıyıldaki/yıl-

daki toplam saati esas alınır.
(3) Derslere devam durumu, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir ve yarıyıl/yılsonu

sınavlarından önceki son iş günü mesai saati bitimine kadar öğrenci bilgi sistemine girilir.
(4) Devam zorunluluğu teorik derslerde en az %70, uygulamalı derslerde ise % 80’dir.
(5) Sağlık raporu süresi devam süresinden sayılmaz. Raporlu olunan toplam süre ders-

lerin %30’unu, uygulama ve/veya laboratuvarların %20’sini aştığı takdirde öğrenci devamsız-
lıktan kalır.

(6) Rektörlük tarafından Üniversite adına sportif, kültürel ve bilimsel faaliyetlere, yurt
içi ve yurt dışındaki müsabakalar ile bunların hazırlık çalışmalarına görevlendirilen öğrenciler,
görevlendirilme süresi içerisinde giremedikleri ders veya sınavlar için izinli ve mazeretli sayılır.
Öğrencilerin bu süreleri devamsızlık süresinin hesabında dikkate alınmaz. Ancak, bir öğrenci-
nin izinli sayıldığı süre de dahil toplam devamsızlık süresi bir dersin o yarıyıldaki/yıldaki top-
lam saatinin %50’sinin üzerinde olması durumunda, öğrenci o yarıyıl/yıl kayıt dondurmuş sa-
yılır.

(7) Bir dersten yarıyıl sonu sınavına girme şartını bir kere yerine getiren öğrenciden,
bu dersi daha sonraki yarıyıllarda tekrarlaması durumunda, sadece teorik derslerden devam
şartı aranmaz, tamamen uygulamalı olan derslerden ise devam şartı aranır. Ancak hem teorik
kısmı hem de uygulaması bulunan derslerin tekrar edilmesi durumunda devam şartının aranıp
aranmayacağına ilgili birim kurulları karar verir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar, Sınav Uygulama ve Değerlendirme Esasları

Sınavlar ve sınav uygulama esasları
MADDE 24 – (1) Öğrenciler her yarıyılda/yılda en az bir ara sınav ile yarıyıl sonu sı-

navına girerler. Ancak ilgili birimlerin kurul kararıyla proje, seminer, arazi çalışmaları, kısa sı-
nav, ödev, staj, laboratuvar ve benzeri yarıyıl içi çalışmalar da yapılabilir. Yarıyıl içi çalışmalar
ve yarıyıl sonu sınavı notları 100 puan üzerinden verilir.

(2) Akademik not ortalamasına katılmayan dersler eğitim-öğretim planında belirtilir.
Ara sınav ve/veya yarıyıl/yıl sonu sınavı gerektirmeyen eğitim-öğretim çalışmaları ilgili aka-
demik kurulca tespit edilerek eğitim-öğretim planında belirtilir ve bu konuda Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığına bilgi verilir. Bu durumda öğrencinin harf notu yarıyıl içi çalışmaları de-
ğerlendirilerek takdir edilir.

(3) Alt ve üst yarıyıldan alınan dersler hariç olmak üzere bir yarıyıl/yıl programında
yer alan derslerden bir günde en fazla iki dersin ara/yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavı yapı-
lır.

(4) Ara sınavlar, yarıyıl/yıl sonu sınavları ile bütünleme sınavları dışında bulunan sı-
navlar önceden tarih belirlenmeksizin yapılabilir.
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(5) Bitirme çalışması/projesi/ödevinin değerlendirmesi ilgili bölüm tarafından belirle-
nen esaslar çerçevesinde yapılır ve bu dersler için bütünleme sınavı yapılmaz.

(6) Öğretim elemanı, sınav ve puanlamaya yönelik her türlü etkinliğin ölçme sonuçlarını
akademik takvimde belirtilen tarihe kadar öğrenci bilgi sistemine girer. Sınav sonuçları bölüm
başkanı tarafından onaylandığı anda kesinleşir ve ilan edilir.

(7) Öğretim elemanı, sorumlu olduğu derslere ait sınav evraklarını notların ilan edildiği
tarihten itibaren on beş iş günü içerisinde ilgili birime teslim eder. Sınavlara ilişkin belge ve
tutanaklar, ilgili birime teslim tarihinden itibaren en az iki yıl saklanır.

(8) Sınavların uygulanması ile ilgili diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.
Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmaları
MADDE 25 – (1) Bir ders için yarıyıl uygulamasında yarıyıl içinde, yıl uygulamasında

ise yıl içinde en az bir ara sınav yapılır. Bununla birlikte ders içindeki proje, ödev, laboratuvar,
uygulama ve benzeri çalışmalar yarıyıl/yıl içi çalışması yerine geçebilir.

(2) Ara sınavların ders başarı notuna katkısı %40’tır. Ancak birden fazla ara sınav veya
yarıyıl içi çalışması yapılması durumunda birinci ara sınavın katkısı en az %20 olmak zorun-
dadır.

(3) Yarıyıl/yıl içinde yapılan ara sınav ve yarıyıl/yıl içi çalışmaların sayısı ve harf notuna
katkısının oranı dersin öğretim elemanı tarafından belirlenerek, yarıyılın/yılın ilk haftası içe-
risinde öğrenci bilgi sistemine girilir.

(4) Proje, bitirme çalışması ve seminer dersleri ile okul deneyimi ve öğretmenlik uy-
gulaması dersleri için ara sınav yapılmaz. Bu çalışmaların değerlendirilmesi ilgili yönetim ku-
rulunun belirleyeceği esaslara göre yapılır.

Yarıyıl/yıl sonu sınavı
MADDE 26 – (1) Yarıyıl/yıl sonu sınavları yarıyıl sonunda iki haftaya yayılarak, aka-

demik birimler tarafından ilan edilen yer, tarih ve saatlerde yapılır ve bu konuda Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığına da bilgi verilir.

(2) Yarıyıl/yıl sonu sınavına, devam zorunluluğunu yerine getiren ve uygulamalı ders-
lerin uygulamalarından başarılı olan öğrenciler girebilir. Bu şartları yerine getiremeyen öğren-
ciler yarıyıl/yıl sonu sınavına alınmaz. Bu öğrenciye D harf notu verilir.

(3) Yarıyıl/yıl sonu sınavının harf notuna katkısı %60’tır. Yarıyıl sonu sınavında 100
üzerinden en az 50 puan almak zorunludur. Yarıyıl/yıl sonu sınavına girmeyen veya bu sınavdan
en az 50 puan alamayan öğrencilere FF harf notu verilir.

Bütünleme sınavı
MADDE 27 – (1) Yarıyıl/yılsonu sınavında başarısız olan öğrenciler ile yarıyıl/yılsonu

sınavına girme şartlarını sağladıkları halde girmeyen öğrenciler başarısız oldukları bütün ders-
lerden bütünleme sınavına girebilirler.

(2) Bütünleme sınavında alınan not yarıyıl/yılsonu sınav notu yerine geçer.
Tek ders sınavı
MADDE 28 – (1) Mezuniyetlerine tek dersi kalan öğrenciler, söz konusu dersin döne-

mine ve derse kayıt yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, akademik takvimde belirtilen za-
manda, tek ders sınavına girerler.

(2) Öğrencilerin tek ders sınavına girebilmeleri için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına
girebilme şartlarını yerine getirmiş olmaları zorunludur.

(3) Tek ders sınavında başarılı olabilmek için, 100 üzerinden en az 60 puan almak zo-
runludur. Tek ders sınavı başarı notunun belirlenmesinde yarıyıl içi çalışmaları değerlendirmeye
katılmaz. Harfli not sistemine dönüşüm işleminde mutlak not sistemi kullanılır. Sınavda alınan
harfli not, o dersin ilgili dönemdeki başarı notu yerine geçer.
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Mazeret sınavı
MADDE 29 – (1) Haklı ve geçerli bir nedenden dolayı ara sınava giremeyen ve maze-

retleri ilgili birimin yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrencilere mazeret sınav hakkı
verilir. Mazeret sınavı yarıyılın/yılın son haftasında yapılır.

(2) Öğrencinin, sınav tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde mazeretini gösterir
belge ile bölüm başkanlığına/müdürlüğe/dekanlığa yazılı olarak müracaat etmesi gerekir. Bu
sürenin dışında yapılan başvurular işleme konulmaz. Mazeret sınavına girmeyen öğrenciler
için yeni bir mazeret sınavı yapılmaz.

Notlar
MADDE 30 – (1) Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında, bağıl veya mutlak de-

ğerlendirme sistemi kullanılır. Fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu hangi değerlendirme
sistemini kullanacağına, eğitim-öğretim yılı başlamadan önce birim kurulu ile karar verir.

(2) Bağıl değerlendirme sistemine ilişkin ölçme ve değerlendirme esasları, bağıl de-
ğerlendirme sisteminde başarı notu hesaplamasına katılma şartları, kısıtları, bunların sınırları,
başarı dereceleri ve ilgili diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

(3) Mutlak değerlendirme sisteminde, sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. 100
puan üzerinden verilen notun harfli nota dönüştürülmesinde, yarıyıl içinde yapılan ara sınav,
proje, seminer, arazi çalışmaları, kısa sınav, ödev ve laboratuvar gibi çalışmaları ile yarıyıl
sonu sınavının ağırlıkları dikkate alınır.

(4) Üniversitenin harfle ilan edilen başarı notları ile ağırlık katsayıları aşağıdaki tabloda
verilmiştir:

(5) Ortalamaya katılan notlardan;
a) Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi

başarmış sayılırlar.
b) Bir yarıyıla ait YANO’su en az 2,00 olan öğrenciler, o yarıyılda DC harf notu aldıkları

derslerden de başarılı sayılırlar. Ancak öğrenciler not yükseltmek amacıyla başarılı oldukları
DC harf notlu dersleri tekrar edebilirler.

c) Bir dersten DD, FD ve FF harf notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarısız
sayılırlar.
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ç) Bir yarıyıla ait YANO’su 2,00’nin altında olan öğrenciler o yarıyılda DC harf notu
aldıkları derslerden başarısız sayılırlar.

d) D harf notu, derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getirmemiş, devam-
sızlık nedeniyle o dersin yarıyıl/yılsonu sınavına girme hakkı olmayan öğrencilere verilir, öğ-
renci ilgili dersten başarısız sayılır ve FF harf notu işlemi görür.

(6) Ortalamaya katılmayan notlardan;
a) G harf notu, ders dönemi dışında yapılan staj, uygulama ve benzeri çalışmalar ile

kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.
b) K harf notu, ders dönemi dışında yapılan staj, uygulama ve benzeri çalışmalar ile

kredisiz derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.
c) S harf notu, bir yarıyıldan daha uzun süren ve başarılı olarak sürdürülen bitirme ça-

lışması ve proje dersi için verilir.
ç) M harf notu, Üniversite dışından yatay veya dikey geçiş yapan öğrenciler ile Üni-

versiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin daha önceki öğretim programlarında herhangi bir not
kaydı olmayıp başarılı olarak değerlendirilen ve denkliği ilgili yönetim kurulu tarafından kabul
edilen dersler için verilir.

(7) Bir yarıyılın YANO’su en az 2,00 olan öğrenciler başarılı sayılırlar. Başarılı öğren-
ciler, başarılı sayıldıkları yarıyılda/yılda bulunan DD, FD, FF, K, D ve bu maddenin ilgili fık-
ralarına göre başarı şartını sağlayamadıkları dersler ile diğer eğitim-öğretim çalışmalarını, tek-
rar verildiği ilk yarıyılda/yılda almak zorundadırlar. Tekrarlanan derste önceki not ne olursa
olsun, alınan en son not geçerlidir.

(8) Güz ve bahar yarıyılları birbiri ile ilişkili olmayıp, her bir yarıyılın akademik not
ortalaması kendi yarıyılına etki eder.

Not ortalaması
MADDE 31 – (1) Öğrencilerin başarı durumları, her yarıyıl/yıl sonunda ders dönemi

dışında yapılan staj, uygulama ve benzeri çalışmalar hariç diğer tüm dersler için hesaplanan
GANO ile izlenir.

(2) Öğrencilerin başarı durumlarına ilişkin hesaplamalar aşağıda belirtildiği şekilde ya-
pılır:

a) Not ortalaması; not ortalamasına katılan her dersin kredi değeriyle o dersten bu Yö-
netmeliğin 30 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına göre alınan harfli notun katsayısı çarpılarak
bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam kredi değerine bölünmesiyle bulunur. Bu
işlem, bir yarıyılda harf notu oluşan dersler için yapılırsa YANO; öğrencinin bulunduğu yarıyıla
kadar harf notu oluşmuş tüm dersler için yapılırsa GANO elde edilir.

b) Bu hesaplamalar sonucu ortaya çıkan değerler, virgülden sonra iki haneye yuvarlanır.
Virgülden sonraki üçüncü hane, beşten küçükse sıfıra; beş veya beşten büyükse, ikinci haneyi
bir artıracak şekilde yuvarlanarak hesaplanır.

c) Kayıtlı bulunulan yarıyıl/yıl sonu itibariyle GANO belirlenirken; öğretim progra-
mında belirtilen fakat ders kaydı yapılmamış dersler ortalama hesaplarına katılmaz.

ç) YANO ve GANO’nun hesaplanmasında yıllık okutulan derslerin notu dersin alındığı
yılın sonundaki yarıyıla katılır.

(3) Gerek yarıyıl/yıl, gerek ağırlıklı genel not ortalamasının hesaplanmasında, AA’dan
FF’ye kadar verilen notlar esas alınır. D harf notu da FF notu işlemi görür.

(4) Öğrencinin öğrenimi süresince almış olduğu bütün notlar not durum belgesinde gös-
terilir.

Onur öğrencileri
MADDE 32 – (1) Önlisans/lisans öğrenimini uyarma dışında disiplin cezası almamış

olmak kaydıyla tamamlayan ve GANO’su;
a) 3,00 - 3,49 olan öğrenciler, onur öğrencisi,
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b) 3,50 ve üstü olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi,
olarak mezun olurlar.
(2) Onur veya yüksek onur öğrencisi olarak mezun olan öğrencinin mezuniyet transkriptinde

bu bilgi belirtilir.
Notlarda maddi hata
MADDE 33 – (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına, notların ilânından itibaren en geç beş

iş günü içinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe yazılı olarak maddi hata itirazında bulunabilir. İlgili
öğretim elemanı, itirazı en geç bir hafta içerisinde değerlendirir ve sonucunu ilgili birime yazılı
olarak bildirir. Konu birim yönetim kurulunda görüşülür ve sonuç birim tarafından hem öğ-
renciye, hem de Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

(2) Öğrenci tarafından bir itiraz olmaksızın öğretim elemanı tarafından fark edilen mad-
di hatanın düzeltme işlemi öğretim elemanının başvurusu üzerine ilgili akademik birim yönetim
kurulu tarafından karara bağlanarak ilgili öğrenci ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildi-
rilir.

(3) Maddi hata itirazının tetkik ve değerlendirilmesi, itirazın yapıldığı tarihten itibaren
en geç beş iş günü içinde sonuçlandırılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kayıt Dondurma, Kayıt Sildirme, İlişik Kesme ve Mezuniyet

Kayıt dondurma
MADDE 34 – (1) Mazereti nedeniyle öğrenimine devam edemeyecek durumda olan

öğrencilerin, ilgili akademik birime başvurmaları halinde, ilgili yönetim kurulu kararıyla ka-
yıtları dondurulabilir. Kayıt dondurma bir yarıyıldan az dört yarıyıldan/iki yıldan çok olamaz.
Sağlık nedeniyle yapılacak kayıt dondurma işlemleri bu sürelerin dışındadır. Öğrenci, kayıt
dondurduğu yarıyılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt donduran öğren-
cinin azami öğrenim süresi kayıt dondurma süresi kadar uzatılır.

(2) Ağır hastalık, kaza, doğal afetler gibi belgelendirilebilen olağanüstü durumlar dı-
şında öğrenime ara verme izni başvurusu yarıyılın/yılın ilk haftası içinde yapılır.

(3) Haklı ve geçerli mazeretler şunlardır:
a) Öğrencinin, sağlık raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretlerinin olması,
b) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşu-

luyla, tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,
c) Anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ağır hastalığı halinde bakacak başka kimsenin

bulunmaması nedeniyle, öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelendirmesi,
ç) Öğrencinin ekonomik nedenlerle öğrenimine devam edemeyeceğini belgelendirmesi,
d) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,
e) Öğrencinin tutukluluk hali,
f) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkûmiyet hali veya 18/8/2012 tarihli ve

28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönet-
meliğine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma ya da çıkarma cezası dışındaki
hallerin bulunması,

g) İlgili yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin ortaya çık-
ması.

(4) Mazereti kayıt dondurma süresinin bitiminden önce sona eren öğrenciler, dilekçeyle
başvurdukları takdirde bir sonraki yarıyıldan/yıldan itibaren eğitimlerine birim yönetim kurulu
kararıyla devam edebilirler.

(5) Kayıt dondurularak geçirilen süre azami öğrenim süresinden sayılmaz.

21 Haziran 2020 – Sayı : 31162                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 35



Kayıt sildirme
MADDE 35 – (1) Üniversiteden kendi isteğiyle ayrılmak isteyen öğrencinin, kayıtlı

olduğu birime bizzat veya noterden tasdikli vekâletname ile birlikte vekillerinin başvurmaları
halinde kayıt silme işlemi yapılır. Kaydı silinen öğrenciye ödemiş oldukları harç ve ücretler
iade edilmez. Bu yolla ayrılan öğrencinin yeniden kaydı yapılmaz.

(2) Üniversiteden ayrılanlara yazılı istekleri halinde, öğrenim durumunu gösterir bir
belge verilir.

(3) Kaydını sildiren öğrencilerin diplomalarını ve dosyalarındaki kendilerine ait bel-
geleri alabilmeleri için Üniversite tarafından belirlenen ilişik kesme işlemlerini yapmaları
şarttır.

İlişik kesme
MADDE 36 – (1) İlgili birim yönetim kurulu kararı ile öğrencinin aşağıdaki hallerde

Üniversite ile ilişiği kesilir:
a) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonunda yükseköğretim kurumundan çıkarma

cezası almış olması.
b) Kontenjan sınırlaması olmayan açık öğretim programları hariç aynı anda iki önlisans

ya da iki lisans programına kayıtlı öğrenci olduğunun belirlenmesi.
c) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığının veya kesin kayıt hakkı kazanıl-

madığının anlaşılması nedeniyle kayıt işleminin iptal edilmesi.
Mezuniyet ve diploma
MADDE 37 – (1) Öğrencinin mezuniyete hak kazanabilmesi için;
a) Kayıtlı olduğu diploma programının öngördüğü dersleri, uygulamaları, stajları ve

benzeri çalışmaları bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlaması,
b) İki yıllık önlisans programları 120, dört yıllık lisans programları için 240, beş yıllık

lisans programları için 300 ve altı yıllık lisans programları için ise 360 AKTS krediyi başarıyla
tamamlaması,

c) Genel akademik başarı not ortalamasının en az 2,00 olması,
gerekir.
(2) Birinci fıkradaki mezuniyet şartlarını sağlayan öğrencilere Diploma, Diploma Eki,

Geçici Mezuniyet Belgesi ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge hükümlerine
göre geçici mezuniyet belgesi, diploma ve diploma eki düzenlenir.

(3) Lisans öğrenimlerini tamamlayamayanların önlisans diploması almaları veya meslek
yüksekokullarına intibakları, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Al-
maları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ya-
pılır.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yükseköğretim kurumları arasında öğrenci değişimi
MADDE 38 – (1) Öğrenciler, Üniversite ile yurt dışındaki veya yurt içindeki diğer yük-

seköğretim kurumları arasında yapılmış Erasmus, Farabi, Mevlana ve benzeri anlaşmalara uy-
gun olarak, ilgili diğer yükseköğretim kurumlarında bir veya iki yarıyıl öğrenim görebilirler.
Öğrenciler, normal öğrenim sürelerinin ilk iki yarıyılında değişim programlarına katılamaz.
Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri, buna ek olarak son iki yarıyılda da deği-
şim programlarına katılamazlar.

(2) Öğrencilerin söz konusu yükseköğretim kurumlarında devam edecekleri ders, uy-
gulama, staj ve benzeri faaliyetlerin, öğrencinin kendi öğretim programındaki ders, uygulama,
staj ve benzeri faaliyetlere eşdeğerliği, danışmanın ve ilgili bölüm başkanlığının/program da-
nışmanının önerisiyle birim yönetim kurulu kararıyla önceden belirlenir.
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(3) Öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumunda geçirdiği yarıyıllarda akademik takvi-
me uygun olarak, kendi kurumuna ait öğrenim harcını ödemek ve kayıt yenilemek zorundadır.

(4) 30 uncu madde dikkate alınarak, ilgili akademik birim yönetim kurulu kararı ile öğ-
rencinin başarılı ve/veya başarısız olduğu derslere ait notların dönüşümü gerçekleştirilir; bu
notlar kendi öğretim programındaki eşdeğer derslere ait olarak not döküm belgesinde gösterilir.

(5) Öğrenci, anlaşmalı diğer yükseköğretim kurumunda alıp başarısız olduğu derslere
karşılık olan, kendi öğretim programındaki eşdeğer derslerden de başarısız olmuş sayılır.

(6) Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumla-
rında geçirilen yarıyıl veya yıllar, programın azami öğrenim süresine dâhildir.

(7) Aynı mübadele kapsamında, mübadil üniversiteden gelen öğrencilere de Üniversi-
tede okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için
kendilerine transkript verilir.

Özel öğrenci
MADDE 39 – (1) Üniversitenin kayıtlı öğrencileri, diğer yükseköğretim kurumlarında

özel öğrenci olarak öğrenim görebilecekleri gibi diğer yükseköğretim kurumlarının kayıtlı öğ-
rencileri de Üniversitede özel öğrenci olarak öğrenim görebilirler.

(2) Üniversitede özel öğrenci olarak öğrenim görmek isteyen öğrenciler; ekinde kayıtlı
oldukları yükseköğretim kurumunun özel öğrenci olarak Üniversitede öğrenim görmelerini ka-
bul ettiğine dair yazısı, not çizelgesi (transkript), özel öğrencilikleri sırasında almak istedikleri
derslerin listesi olan bir dilekçe ile özel öğrenci olarak okumak istedikleri fakülteye/yüksekoku-
la/meslek yüksekokuluna müracaat etmelidirler. Bu şekilde müracaat eden öğrencilerin özel
öğrenci olarak kabul edilip edilmeyeceklerine ilgili bölüm başkanlığı ile birim yönetim kuru-
lunun görüşleri de değerlendirmeye alınmak suretiyle Üniversite Yönetim Kurulu tarafından
karar verilir.

(3) Yarıyıl/yıl derslerinin başlamasından önceki son iş günü mesai saati bitimine kadar
yapılan özel öğrencilik müracaatları ilgili yarıyıl/yıl için, daha sonra yapılmış olan müracaatlar
ise bir sonraki yarıyıl/yıl için değerlendirmeye alınır.

(4) Diğer yükseköğretim kurumlarında özel öğrenci olarak öğrenim görmek isteyen
Üniversite öğrencileri, ekinde diğer yükseköğretim kurumundan almak istedikleri dersler ve
içerikleri ile not çizelgesi (transkript), mazeret belgesi olan bir dilekçe ile kayıtlı oldukları bö-
lüm başkanlığına müracaat etmeleri halinde öğrencinin özel öğrenci olarak başka bir yükseköğ-
retim kurumunda öğrenim görüp göremeyeceğine ilgili bölüm başkanlığı ile birim yönetim ku-
rulunun görüşleri de değerlendirmeye alınmak suretiyle Üniversite Yönetim Kurulu tarafından
karar verilir. Özel öğrenci başvurusunun, özel öğrenci olarak öğrenim görmek istediği diğer
yükseköğretim kurumu tarafından da onaylanması gerekir. Özel öğrenci olarak öğrenim gören
öğrenciler not yükseltmek amacıyla ders alamazlar.

(5) Özel öğrencilik süresi sona eren öğrenci, özel öğrenci olduğu kurumdan aldığı not
çizelgesini, intibak işlemlerinin yapılabilmesi için en geç takip eden yarıyılın, yarıyıl sonu sı-
navları başlangıcına kadar birimine teslim eder.

(6) Özel öğrencilerin bir yarıyılda alabilecekleri derslerin saatleri toplamı, bu Yönet-
melikte belirlenen bir yarıyılda alınabilecek maksimum saat sınırını aşamaz.

(7) Özel öğrencilikte geçen süre, öğrenim süresinden sayılır.
(8) Özel öğrenci olarak ders alan öğrenciler, bu şekilde ders aldığı üniversitenin diplo-

maya veya statüye yönelik öğrencilik haklarından yararlanamaz.
(9) Özel öğrenci, katkı payını kayıtlı olduğu üniversiteye öder.
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Yabancı dil hazırlık sınıfı

MADDE 40 – (1) Üniversite bünyesinde ilgili kurulların teklifi, Senatonun kararı ve

YÖK’ün onayı ile yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir.

(2) Yabancı dil hazırlık sınıfının eğitim-öğretim ve sınavları YÖK ve Senato kararlarına

göre gerçekleştirilir.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 41 – (1) Öğrenciye her türlü bildirim, Üniversitenin öğrenci bilgi sisteminde

kayıtlı posta ve/veya e-posta adresine yapılır. Adresin güncellenmesinden ve adres değişiklik-

lerinin bildirilmesinden öğrenci sorumludur.

(2) Öğrencilerin genelini ilgilendiren düzenlemeler, Üniversitenin/birimin resmi internet

sitesinde yayımlanır. Öğrenci bu duyuruları takip etmekle yükümlüdür.

Disiplin

MADDE 42 – (1) Öğrenci disiplin işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Di-

siplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Herhangi bir sebeple geçici uzaklaştırma cezası

alan öğrenciler bu süre içinde eğitim-öğretime, sosyal faaliyetlere katılamazlar ve Üniversitenin

tesislerine giremezler.

Hüküm bulunmayan haller

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

hükümleri ile YÖK, Senato ve birimlerin ilgili kurullarının kararları uygulanır.

(2) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek deprem, salgın, savaş, seferberlik, terör ve

benzeri olağandışı durumlarda ve bu durumların etkisinin devam ettiği süreçlerde; eğitim ve

öğretimin devamının sağlanabilmesi ve öğrenci mağduriyetlerinin önlenebilmesi amacıyla,

eğitim öğretime ilişkin esas ve sürelerde değişiklik yapmaya, yeni kararlar almaya Senato yet-

kilidir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 44 – (1) 28/6/2017 tarihli ve 30108 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Recep

Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yü-

rürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

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

girdiği tarihte Üniversiteye kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami öğrenim sürelerinin he-

saplanmasında 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı esas alınır.

(2) Bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi hükümleri 2017 yılı

öncesi kayıtlı öğrencilere uygulanmaz.

(3) Bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile 30 uncu maddesinin dör-

düncü fıkrasında yapılan değişiklikler 2020-2021 akademik yılında yürürlüğe girer.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Türk-Alman Üniversitesinden:

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türk-Alman Üniversitesi Uzaktan Eğitim

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu

organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türk-Alman Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların

görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (TAÜ-UZEM): Türk-Alman Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Paydaş: Türk-Alman Üniversitesi faaliyet ve hizmetleriyle ilgisi olan, Üniversite faa-

liyet ve hizmetlerinden doğrudan ve dolaylı, olumlu ya da olumsuz etkilenen veya etkileyen

ve stratejik planlarda yer alan kişi, grup veya kurumları,

ç) Rektör: Türk-Alman Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Türk-Alman Üniversitesi Senatosunu,

e) Uzaktan Eğitim: Çeşitli iletişim araçlarıyla aynı fiziki ortamda bulunmayan kişilere

yönelik e-öğrenme tabanlı eğitimi,

f) Üniversite: Türk-Alman Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak Üni-

versitedeki Yabancı Diller Yüksekokulu, lisans ve lisansüstü eğitim dâhil tüm eğitim program-

ları kapsamında uzaktan yapılan eğitimler için plan, program, koordinasyon ve uygulama faa-

liyetlerine destek sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
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a) Üniversite bünyesinde yürütülen lisans ve lisansüstü eğitim dâhil tüm uzaktan eğitim
programları için gereken akademik ve teknik desteği sağlamak.

b) Üniversitede örgün öğretim kapsamında verilmekte olan dersleri ihtiyaç ve talep ol-
ması halinde uzaktan eğitim teknolojileri ile desteklemek; örgün derslerin, ihtiyaç duyulması
halinde uzaktan eğitim yöntemi ile yapılması için destek sağlamak.

c) Ulusal ve uluslararası düzeyde özel sektör ile kamu kurum ve kuruluşları ve sivil
toplum kuruluşlarının ihtiyaç duyacakları alanlara yönelik uzaktan eğitim sertifika programları
düzenlemek.

ç) Üniversite tarafından uzaktan eğitim yoluyla yürütülecek olan diploma ve sertifika
programlarının standartlarını belirlemek, ders içeriklerini hazırlamak, paydaşlara gerekli eği-
timleri vermek, gerekli öğrenim yönetim sistemi ve sunucu altyapılarını hazırlamak.

d) Üniversitenin uzaktan eğitim programlarına öğrenci kabulleriyle ilgili gerekli plan-
lamaları yapmak; kayıt, sınav, kredilendirme ve benzeri işlemleri gerçekleştirmek, bu işlerle
ilgili Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile koordinasyon sağlamak.

e) Üniversite içindeki ve dışındaki birimlerin, özel sektörün, kamu kurum ve kuruluşları
ile sivil toplum kuruluşlarının uzaktan eğitim ihtiyaç ve taleplerini karşılayacak hizmetler sunmak.

f) Uzaktan eğitim konusunda oluşan bilgi birikimi ve tecrübeyi 6698 sayılı Kişisel Ve-
rilerin Korunması Kanunu gözetilerek ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak ve bu amaçları
gerçekleştirmeye yönelik idari, mali ve teknik uygulama esaslarını belirlemek, projeler geliş-
tirmek, bilimsel toplantılar düzenlemek.

g) Uzaktan eğitim konularında ulusal ve uluslararası toplantı, seminer, çalıştay, konfe-
rans ve sempozyumlar düzenlemek, süreli ve/veya süresiz yayınlar yapmak.

ğ) Üniversite içi ve Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan uzaktan eğitim ders içe-
riklerini üretmek, bu konularda danışmanlık yapmak ve koordinasyonu sağlamak.

h) Uzaktan eğitim sistemi ile ilgili araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmaları ger-
çekleştirmek, sisteminin işleyiş ve verimliliği ile ilgili bilimsel araştırmalar ve bu konularda
yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

ı) Uzaktan eğitim programlarında görev alacak öğretim elemanlarını belirlemek, gö-
revlendirilmesi için gerekli işlemleri takip etmek, işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

i) Üniversite öğretim elemanlarına uzaktan eğitim platformunun kullanımı, ders ma-
teryali tasarımı ve geliştirilmesi ile ölçme ve değerlendirme konularında eğitim ve danışmanlık
hizmeti vermek.

j) Uzaktan eğitim programlarını başarıyla bitiren öğrencilere sertifika, ders geçme, ka-
tılım belgesi ve benzeri belgeleri vermek.

k) Partner üniversiteler ile ortak proje ve programlar yapmak.
l) İhtiyaç, talep ve teknik yeterlilikleri göz önünde bulundurarak sınıflarda işlenmekte

olan dersleri öğretim elemanının rızasının temini ve katılımcılardan etik taahhüt yazısı alınması
koşulu ile kayıt altına alıp, önceden yapılan başvuru çerçevesinde mazeretleri ilgili Fakülte/Ens-
titü/Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrencilerin erişimine sunmak.

m) İlgili kurullardaki mazereti nedeniyle derslere katılamayan öğretim elemanlarının
uzaktan eğitim metoduyla derse katılımlarına destek sağlamak; aynı şekilde ihtiyaç olması ve
gerekli kararların alınması halinde yeterlilik ve tez savunma sınavları gibi sınavların uzaktan
eğitim metoduyla yapılmasını sağlamak.

n) Rektörlük tarafından uzaktan eğitimle ilgili verilecek diğer faaliyetleri gerçekleştir-
mek.

Sayfa : 40                               RESMÎ GAZETE                             21 Haziran 2020 – Sayı : 31162



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından
Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu üyeleri
arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına
sunar. Müdür yardımcısı, Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirir ve Müdürün görevi
başında olmadığı zamanlarda kesintisiz altı aydan fazla olmamak kaydıyla Müdüre vekâlet
eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Rektör, uygun gördüğü takdirde, sınav ve belgelendirme süreçlerinde, Rektörlüğü
temsil ve tüm süreçleri yönetmek üzere Müdüre yetki verebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaç ve faaliyetleri doğrultusundaki çalışmaların
düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden
Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin birimlerini yönetmek ve Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
c) Merkezin amaçlarına yönelik faaliyetleri yönetmek.
ç) Yönetim Kurulunun gündemini oluşturmak.
d) Alınan kararları uygulamak.
e) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.
f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma planını düzenlemek

ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
g) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili, tüm taraflarla görüşme yapmak, gerektiğinde iha-

lelere katılmak, sözleşmeler yapmak.
ğ) Merkezin faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli olan yürütücü, denetçi, koordinatör,

sınav komisyonu ve diğer komisyonları görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunmak.
h) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Rektörün Üniversite öğretim elemanları arasından
görevlendireceği altı üye ve Müdürden oluşup toplam yedi kişidir. Yönetim Kurulu üyelerinin
görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Süresi
bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenileri görev-
lendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir kez üyelerin salt çoğunluğu
ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması duru-
munda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
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Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin eğitim, öğretim, sertifika, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri

ve bu faaliyetlerle ilgili usul ve esasları kararlaştırmak, eğitim verecek birimlerle gerekli ko-

ordinasyonun sağlanması konularında kararlar almak.

b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.

c) Merkezin gelir getirici faaliyet cetvelini hazırlamak ve onaylanmak üzere Üniversite

Yönetim Kuruluna sunmak.

ç) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek

ve görevlendirilmeleri ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

d) Merkezin faaliyetlerini yürütmek için ihtiyaç halinde alt çalışma grupları oluşturmak,

Merkezin etkili ve verimli çalışması için gerekli kararları almak.

e) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitim amacı ile yurt

içi ve yurt dışında görevlendirilmesini Rektöre teklif etmek.

f) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların temel ilke, esas ve usullerini belirlemek.

g) Müdür tarafından Merkezin yönetimi ile ilgili getirilecek konuları değerlendirerek

karara bağlamak.

ğ) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu

değerlendirmek.

h) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit

etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

ı) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

nunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen

personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk-Alman Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNI 
Gazipaşa Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4330 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
REKLAM PANOSU KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR 

Şişli Belediye Başkanlığından: 
Madde 1- İstanbul İli, Şişli İlçesinde İlan ve Reklam Amacıyla Kullanılmak Üzere 

Belediyeye ait 278 adet BİLBOARD + 77 adet CLP RAKET + 15 adet TOTEM reklam Panosu 3 
(Üç) Yıl Süreyle Kiraya Verilmesi için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36 inci maddesine 
göre Kapalı Teklif Usulünde artırım uygulanarak aşağıdaki tabloda bilgileri verilen kiralama 
ihalesi yapılacaktır.. 

 

No Reklam Panosu Yerleri Toplam Reklam Alanı 
3 Yıllık 

Muhammen 
Kira Bedeli 

Geçici 
Teminat 
Bedeli 

Kira 
Süresi 

İhale Tarihi 
İhale 
Saati 

1 

Şişli ilçesi sınırlarında şartname 
eki listede adresleri belirli 
alanlarda bulunan 278 adet 
bilboard + 77 adet clp raket + 15 
adet totem reklam panosu 

278 adet bilboard + 77 adet clp 
raket + 15 adet totem reklam 
panosu toplam m² si :3.339 m² dir. 

13.895.000,00 416.850,00 3 Yıl 02.07.2020 11:00 

 
MADDE 2 - İstanbul İli, Şişli İlçesi, Darülaceze Caddesi, No:8 adresinde bulunan Şişli 

Belediye Başkanlığı 1. Kat Belediye Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda 2886 
sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulünde artırım uygulanarak 
kiralama ihalesi yapılacaktır. 

MADDE 3 - İhaleye ait şartname ve ekleri, 02.07.2020 perşembe günü saat 09:00’a kadar 
Mali Hizmetler Müdürlüğünden 500,00 (beşyüz)TL. bedel ile satın alınabilir veya bedelsiz olarak 
görülebilir. 

MADDE 4 - Geçici teminat bedelinin, nakit olarak ödenecekse en geç 02.07.2020 
Perşembe günü saat 10:00’a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğünden tahakkuk ettirilmesi ve 
ödenmesi zorunludur. 

MADDE 5 – İhaleye katılacak olanlar, 2886 Devlet İhale Kanunun ilgili maddelerine göre 
hazırlanacak ihale belgelerini ve ihale tekliflerinin 02.07.2020 Perşembe günü saat 11.00’e kadar 
Belediye Encümenine teslim edecektir 

MADDE 6 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıda belirtilen şartlar aranır. 
1-Gerçek kişi olması halinde Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti, Sürücü Belgesi 

veya “Pasaport” sureti 
2-Yabancı İsteklilerin tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi, (Tüzel 

Kişiler) Ticaret ve/ veya Sanayi Odası belgesi vermesi, 
3-Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 
makamdan ihale yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 
(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu 
ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

5-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 
birinin (3) ve (4)’deki esaslara göre temin edecekleri belge, 
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6-İmza Sirkülerini Vermesi; Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi. 
7-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 
Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

8-Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her 
birinin (6) ve (7) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir. 

9-İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 
noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi 
vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu 
ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması 
gereklidir.) 

10-İhale dokümanı satın alındığına dair belge. (İhaleye Ortak girişim olarak katılım 
olması halinde ortaklardan birisinin satın alması yeterlidir.) 

11-yukarıda belirtilen geçici teminat bedelinin Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırıldığına 
ilişkin makbuz örneği veya banka teminat mektubu 

12-Şişli Belediyesi’ne kira, ecrimisil, işletme bedeli, intifa hakkı, tahsis bedeli, ilan ve 
reklam vergisi konularında birikmiş borcu bulunmaması, bu konularda haklarına tahsis davası 
açılmamış olması gerekmekte olup borcu ve tahsil davası olmadığına dair Şişli Belediyesi Mali 
Hizmetler Müdürlüğün’nden borcu yoktur belgesi. 

13-İstekliler sermayelerinin en az 5.000.000,00 tl (beşmilyontürklirası) olduğuna dair 
yetkili kurumlardan alınmış belgeleri sunacaklardır. 

14-Bu işle ilgili olarak kamu kuruluşu veya belediyeden(iştirakleri dahil) son 5(beş) yıl 
içinde 10.000.000tl (onmilyontürklirası) tutarında Açıkhava reklamcılığı ve/veya açık hava 
reklamcılığında dijital deneyimi yaptığı veya devam ettiğini gösteren ilgili idareden alınmış 
belgeler sunulacaktır. Ortak girişim olması halinde ortaklardan birinin bu şartları sağlaması 
yeterlidir. 

15-İstekliler aşağıdaki iş kollarından en az 1 alanda ihale ilan tarihinden önce en az 5 yıl 
ve halen faaliyet gösterdiğine dair kamu veya kamu niteliği taşıyan kurumlardan alınmış belgeler 
sunacaktır 

a)Açıkhava Reklamcılığı ve/veya Açıkhava Dijital Reklamcılığı b)Kent Mobilyaları 
(Reklam Üniteleri) Üretim ve Montaj Hizmetleri c)Dijital Yayıncılık veya Medya hizmetleri d) 
Telekominikasyon, haberleşme teknolojileri ve hizmetleri e)Reklam Tanıtım Hizmetleri 
f)Prodüksiyon ve Tv Hizmetleri 

16-İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de 
şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde, aldıkları şartnameyi “aldım, okudum, kabul ettim” 
şeklinde şartname üzerine beyan edilerek vermeleri zorunludur. 

17-İstekliler, yukarıda sayılan tüm belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce 
onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. 

18-İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı 
İdarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine 
ekleyebilirler. 

MADDE 7 - Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
MADDE 8 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakla, iptal etmekte ve uygun bedeli tespitte 

serbesttir. 
İLAN OLUNUR. 4285/1-1 



Sayfa : 46 RESMÎ GAZETE 21 Haziran 2020 – Sayı : 31162 

 

BANT MAKARALARI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından: 

İşin Adı  Bant makaraları alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan 
Kurumumuz yönetmeliği hükümleri çerçevesinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

İhale kayıt numarası  : 2020 / 304853 

Dosya no  : 2021062 

1 - İDARENİN: 

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak  
No: 2   67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası  : Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  :  

2 - İHALE KONUSU MALIN:  

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Bant makaraları alımı (8 kalem) 

b) Teslim yeri  : TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi 
Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 
Tesellüm Şefliği Ambarı / ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip 90 takvim günüdür. 

3 - İHALENİN 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  

  Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu  

  Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati  : 06.07.2020 Pazartesi günü saat : 15:00 

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

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 
sunmaları gerekir. 

a)-Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 
elektronik posta adresi, 

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

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde,mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,tüzel 
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

d)- Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e)- Şartnamede belirtilen geçici teminat, 
f)- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
g)- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 
h)- İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

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

gereken kriterler; 
4.2.1 … 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; Eş çalışan 5. ve 6. kalemler ile 7. ve 8. kalemlerde 

toplamda en düşük, diğer kalemlerde ise en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad.No:125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 
görülebilir ve şartnameler 150,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8. Teklifler en geç 06.07.2020 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 
sorumlu değildir.  

9. İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10. İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 
geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

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

maddeler uygulanır; 
13.1.1-İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

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

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 4286/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve 

özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu 

bünyesine çeşitli alanlarda; 3 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. 

Profesör kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir 

dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve 

yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve 

çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekmektedir. 

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir 

dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve 

yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve 

çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve 

bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren 

belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve 

çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir. 

Başvurular bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. 

Beykent Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. 

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden 

başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili 

birimlerden öğrenilecektir. 

Duyurulur. 

Fakülte / Yüksekokul / 

Enstitü 

Bölüm / Program /  

Anabilim Dalı 

Kadro 

Sayısı 
Kadro Unvanı Uzmanlık Alanı 

Sağlık Bilimleri 

Yüksekokulu 
Beslenme ve Diyetetik 

1 Profesör 
Beslenme ve 

Diyetetik 

1 Doçent 
Beslenme ve 

Diyetetik 

1 
Doktor Öğretim 

Üyesi 

Beslenme ve 

Diyetetik 

 4334/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 13.02.2020 tarihli 9188-24 ve 9188-25 sayılı 

kararları ile, BAY/939-82/32729 lisans sahibi “Halispaşa (beylerce Köyü) Yeni Samsun Cad. 
No:285 Mahallesi Çarşamba Samsun” adresinde mukim 55 Petrol Ürünleri Otel Taşımacılık 
Nakliye Gıda Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 10.09.2019 tarihinde yapılan 
denetimde dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmali yapılması ve kurulu otomasyon sistemine 
yansımayan akaryakıt satışı veya dolumu yapılması fiillerinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse 
konu kişi hakkında 125.000,-TL ve 125.000,-TL olmak üzere toplam:250.000,-TL tutarında idari 
para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararlarında adı geçen 
kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma 
iade edilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bahse konu kararda belirtilen toplam:250.000,-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. 
 4278/1/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 20.02.2020 tarihli ve 9203-5 sayılı kararı ile, 

BAY/450-249/02236 lisans sahibi “Çankaya Mah. İstiklal Cad. Hürriyet İş Hanı K:4 No:12 
Akdeniz Mersin” adresinde mukim Ağaoğlu Otomotiv Petrol Ürünleri Pazarlama Nakliye Sanayi 
Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 06.11.2007 tarihinde yapılan denetimde 
yeniden satış amaçlı akaryakıt satılması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi 
hakkında toplam 50.000,-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 50.000,-TL 
tutarındaki idari para cezasının, 
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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. 
 4278/2/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
ETS/3003-18/1773 numaralı lisans sahibi Coren Elektrik Enerjisi İthalat İhracat Ve 

Toptan Satış 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 20.01.2020 tarihli ve 122 
sayılı 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. 

 4278/3/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
ETS/6904-1/03634 numaralı lisans sahibi Eden Elektrik Enerjisi Toptan Satış 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 tarihli ve 140 sayılı 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. 

 4278/4/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 19.03.2020 tarihli ve 9257-56 sayılı kararı ile, 

DAĞ/5692-1/35798 lisans sahibi “Çamlık Mah. İkbal Cad. Dinç Sok. Muyar Plaza No:4 D:43 
Ümraniye İstanbul” adresinde mukim Eksen Petrolcülük Dağıtım Anonim Şirketi tarafından 
işletilen tesiste 24.05.2018 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, 

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. 
 4278/5/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 19.03.2020 tarihli ve 9257-55 sayılı kararı ile, 

DAĞ/5692-1/35798 lisans sahibi “Çamlık Mah. İkbal Cad. Dinç Sok. Muyar Plaza No:4 D:43 
Ümraniye İstanbul” adresinde mukim Eksen Petrolcülük Dağıtım Anonim Şirketi tarafından 
işletilen tesiste 14.09.2017 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 1.066.327,-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 
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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. 
 4278/6/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 20.02.2020 tarihli ve 9203-12 sayılı kararı ile, 

DAĞ/5692-1/35798 lisans sahibi “Çamlık Mah. İkbal Cad. Dinç Sok. Muyar Plaza No:4 D:43 
Ümraniye İstanbul” adresinde mukim Eksen Petrolcülük Dağıtım Anonim Şirketi tarafından 
işletilen tesiste 05.10.2017 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 1.066.327,-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, 
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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. 
 4278/7/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12.03.2020 tarihli ve 9246-31 sayılı kararı ile, 

DAĞ/5692-1/35798 lisans sahibi “Çamlık Mah. İkbal Cad. Dinç Sok. Muyar Plaza No:4 D:43 
Ümraniye İstanbul” adresinde mukim Eksen Petrolcülük Dağıtım Anonim Şirketi tarafından 
işletilen tesiste 2018 tarihinde yapılan denetimde Kurul izni olmaksızın dağıtıcılar arası akaryakıt 
ticareti yapılması 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, 

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. 
 4278/8/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Çamlık Mah. İkbal Cad. Dinç Sok. Muyar Plaza No:4 D:43 Ümraniye / İstanbul adresinde 

14.07.2015 ve DAĞ/5692-1/35798 sayılı lisans kapsamında faaliyet gösteren Eksen Petrolcülük 
Dağıtım Anonim Şirketi’nin, 04.09.2018 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 
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Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19/A maddesi hükümleri uyarınca Eksen Petrolcülük Dağıtım 
Anonim Şirketi nezdinde 03.01.2020 tarihli ve 387 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan 
soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 19.03.2020 tarihli ve 444 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 Barbaros Mah. Fesleğen Sok. Uphill Court Sitesi Uphill Towers A1-A Blok D:108 
Ataşehir / 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. 

 4278/9/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Çamlık Mah. İkbal Cad. Dinç Sok. Muyar Plaza No:4 D:43 Ümraniye / İstanbul adresinde 

14.07.2015 ve DAĞ/5692-1/35798 sayılı lisans kapsamında faaliyet gösteren Eksen Petrolcülük 
Dağıtım Anonim Şirketi’nin, 24.10.2018 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/A maddesi hükümleri uyarınca Eksen Petrolcülük Dağıtım 
Anonim Şirketi nezdinde 06.01.2020 tarihli ve 449 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan 
soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 12.03.2020 tarihli ve 407 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 Barbaros Mah. Mor Menekşe Sk. İç Kapı No:60 Dış Kapı No:3a Ataşehir/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. 

 4278/10/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 02.04.2020 tarihli ve 9287-24  sayılı kararı ile, 

Çamlık Mah. İkbal Cad. Dinç Sok. Muyar Plaza No:4 D:43 Ümraniye İstanbul adresinde faaliyet 
gösteren  DAĞ/5692-1/35798 sayılı lisans sahibi Eksen Petrolcülük Dağıtım Anonim Şirketi ‘nin 
2018  tarihinde yıllık 60.000 ton beyaz ürün satış yükümlülüğünün yerine getirilmemesi fiilini 
işlediğinin tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” 
başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesinin 
üçüncü fıkrası uyarınca sahibi olduğu DAĞ/5692-1/35798 sayılı lisansının iptal edilmesine 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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Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, DAĞ/5692-1/35798 sayılı lisansın iptal 
edilmesine karar verildiği ve Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın 
saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 4278/11/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
ETS/3465-13/2106 numaralı lisans sahibi Enmark Elektrik Enerjisi Toptan Satış İthalat 

Ve İhracat 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 tarihli ve 175  
sayılı 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. 

 4278/12/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
ETS/2407-12/1588 numaralı lisans sahibi Get Power Enerji 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 tarihli ve 1276 sayılı 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. 

 4278/13/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 16.01.2020 tarihli ve 9132-10 sayılı kararı ile, 

DAĞ/7220-5/38846 lisans sahibi “Cevizli Mahallesi Zuhal Caddesi No:44 Daire:22 
Maltepe/Bakırköy İstanbul” adresinde mukim Maxi Enerji Anonim Şirketi tarafından işletilen 
tesiste 2017 tarihinde yapılan denetimde Kurul izni 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. 
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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. 
 4278/14/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Diyarbakır Bulvarı Bismil-Diyarbakır Yolu Üzeri 3. Km. Caddesi No: 18 

Bismil/Diyarbakır adresinde 17.09.2013 ve BAY/939-82/33221 sayılı lisans kapsamında faaliyet 
gösteren Özaydın Akaryakıt Hayvancılık İnşaat Tarım Ürünleri Nakliye Sanayi Ticaret Limited 
Şirketi’nin, 25.05.2018 tarihinde kurulu otomasyon sistemine yansımayan akaryakıt satışı veya 
dolumu 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/A maddesi 
hükümleri uyarınca Özaydın Akaryakıt Hayvancılık İnşaat Tarım Ürünleri Nakliye Sanayi Ticaret 
Limited Şirketi nezdinde 03.01.2020 tarihli ve 388 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan 
soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 22.01.2020 tarihli ve 202 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 Diyar Cad. D.Bakır Yolu 2.Km No:17 Bismil / Diyarbakır 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. 

 4278/15/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12.03.2020 tarihli ve 9246-29 sayılı kararı ile, 

DAĞ/3105-1/29092 lisans sahibi “Cevizlik Mahallesi Hüsveriye Sokak No:9 Fıratlı Pasajı K:3 
No: 21-22 Bakırköy İstanbul” adresinde mukim Poil Petrol Ürünleri Dağıtım İşletmeleri Anonim 
Şirketi tarafından işletilen tesiste 2018 tarihinde yapılan denetimde Kurul izni olmaksızın 
dağıtıcılar arası akaryakıt ticareti yapılması 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, 

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. 
 4278/16/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 02.04.2020 tarihli ve 9287-15  sayılı kararı ile, 

Cevizlik Mahallesi Hüsveriye Sokak No:9 Fıratlı Pasajı K:3 No: 21-22 Bakırköy İstanbul 
adresinde faaliyet gösteren  DAĞ/3105-1/29092 sayılı lisans sahibi Poil Petrol Ürünleri Dağıtım 
İşletmeleri Anonim Şirketi(Pasifik Liman İşletmeciliği Petrolcülük Tic.A.Ş.) ‘nin 31.12.2018  
tarihinde yıllık 60.000 ton beyaz ürün satış yükümlülüğünün yerine getirilmemesi fiilini 
işlediğinin tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” 
başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesinin 
üçüncü fıkrası uyarınca sahibi olduğu DAĞ/3105-1/29092 sayılı lisansının iptal edilmesine 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, DAĞ/3105-1/29092 sayılı lisansın iptal 
edilmesine karar verildiği ve Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın 
saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 4278/17/1-1 



Sayfa : 58 RESMÎ GAZETE 21 Haziran 2020 – Sayı : 31162 

 

DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığından: 
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DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:  
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:  
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Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünden: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Çankaya Üniversitesi İhale Yönetmeliği
–– Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Haliç Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kafkas Üniversitesi Lisansütü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve

Sınav Yönetmeliği
–– Türk-Alman Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük

Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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