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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Antalya AKEV Üniversitesinden:
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ

İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

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

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

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

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

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

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

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

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

masını,
ğ) Kiraya verme: Antalya AKEV Üniversitesinin, kira sözleşmesinin kiraya veren ta-

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

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

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

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

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

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

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

(4) Bu Yönetmelikte belirlenmiş limitlerin altında kalmak amacıyla ihale konusunu
oluşturan işler kısımlara bölünemez.
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İhaleye katılımda yeterlik kuralları
MADDE 5 – (1) Üniversite, 4 üncü maddede belirtilen temel ilkeler doğrultusunda,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ihale tarihi arasında, ihale usulüne ve işin niteliğine göre bütün isteklilerin tekliflerini hazırla-
yabilmelerine imkân sağlayacak makul bir süre ihale yetkilisi tarafından belirlenir. Bu süre 7
günden az olamaz.
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(2) İhaleler, aleniyeti sağlayacak şekilde, ihalenin yapıldığı yerde yayımlanan yerel ga-
zetelerin birinde ve Üniversitenin resmî internet sitesinde, ihale ilanları için belirlenen ayrı bir
bölümde ilan edilir. İnternet sitesinde yayımlanan ilanlar, ihale saatine kadar siteden kaldırıl-
maz. Doğrudan temin ve pazarlık usulünün uygulandığı alımlarda ilan yapılması zorunlu de-
ğildir.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sayfa : 4                                 RESMÎ GAZETE                                 24 Ocak 2021 – Sayı : 31374



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(3) Ön yeterlik ilanında ve dokümanında belirtmek kaydıyla; yeterlikleri tespit edilenler
arasında dokümanda belirtilen kriterlere göre sıralanarak listeye alınan belli sayıda istekli veya
yeterli bulunan isteklilerin tamamı teklif vermeye davet edilebilir. Teklif vermeye davet edil-
meyenlere davet edilmeme gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. İhaleye davet edilecek istekli sa-
yısının üçten az olması veya teklif veren istekli sayısının ikiden az olması halinde ihale iptal
edilir.
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(4) Ön yeterliğe katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler 20 nci maddenin birinci
ve ikinci fıkralarında belirtilen usul ve esaslara uygun olarak Üniversiteye sunulur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c) Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması
ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve
kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya
özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları.
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ç) Üniversitenin, tahmini bedeli bir önceki hesap dönemi toplam giderlerinin TÜFE
oranına göre güncellenecek üçyüzsekizbinüçyüzyetmişdört TL’ye karşılık gelen tutardaki bedeli
aşmayacak olan mal ve hizmet alımları, tarifeli alımlar ile seyahat alımları.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(9) Sekizinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini izleyen günden itibaren üç iş günü içinde
ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on iş günü içinde kesin teminatı vermek
suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.
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Kesin teminat
MADDE 24 – (1) Taahhüdün sözleşme ve ihale/ön yeterlik dokümanı hükümlerine uy-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 45 – (1) 28/12/2015 tarihli ve 29576 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Antalya

AKEV 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 Antalya AKEV Üniversitesi Mütevelli

Heyeti yürütür.
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Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Uygula-

ma ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim or-

ganlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-

rının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Atatürk Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Sporcuların laboratuvar ortamında fiziksel, fizyolojik ve psikolojik değerlerini ölçen

testler yaparak antrenörlere sporcuları hakkında durum bilgisi vermek.

b) Bilimsel araştırma çalışmaları için araştırmacılara amaca yönelik bilimsel destek

vermek.

c) Mühendislik, tıp, eğitim ve sağlık alanlarıyla çoklu disiplinli bilimsel çalışmalar yap-

mak.

ç) Spor sağlığı, halk sağlığı gibi toplumu ilgilendiren projelere alt yapı hizmeti sun-

mak.

d) Şehrin spor turizmine katkı sağlayacak sportif hizmetleri sağlamak.

e) Çocukların yeteneklerini ölçerek hangi spora meyilli olduklarını belirlemek suretiyle

özelliklerine göre spor yapabilecekleri uygun olan branşlara yönlendirmek.
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f) Yüksek irtifa kamp merkezine gelen sporcu ve takımların performans testlerini ya-
parak periyodik takiplerini yapmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Bölgede ilköğretim ve lise düzeyindeki öğrencilere yetenek taraması yapılarak, ye-

tenekli oldukları spor branşlarına yönlendirmek.
b) Federasyon ve kulüplerle görüşülerek sporcu performans ölçüm, değerlendirme ve

rehabilitasyon konusunda hizmet almaları için gerekli protokolleri uygulamak.
c) Atatürk Üniversitesi Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsü tarafından kış sporları

ve sporcu performansı üzerine bilimsel kongre yapmak.
ç) Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsü bünyesinde öğrenim gören lisansüstü öğ-

rencilerin tezlerinin sporcu performans, ölçüm, değerlendirme ve rehabilitasyon üzerine yap-
ması için teşvik etmek.

d) Bölgedeki amatör ve profesyonel spor kulüplerine bilimsel ve teknik destek sağla-
mak.

e) Bölgedeki sporcu, antrenör ve yöneticileri bilgilendirici ve eğitici toplantılar düzen-
lemek.

f) Bölge halkının spor yapmasını teşvik etmek için gerekli tanıtım, eğitim ve faaliyetleri
düzenlemek.

g) Çoklu disiplinli araştırmalara katkı sağlamak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin amaçları ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda uz-

manlığı bulunan, Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri arasından Rektör
tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir. Müdür,
görevi başında altı aydan fazla bulunmadığı zamanlarda, yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kurulu gündemini belirleyerek başkanlık etmek.
b) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.
c) Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesi, tüm

faaliyetlerin planlanması ve denetimini sağlamak.
ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkezle benzer faaliyet alanında olan ulusal

ve uluslararası merkezlerle iş birliği tesis etmek ve onay için Rektöre sunmak.
d) Merkezin faaliyet raporlarını Yönetim Kuruluna ve kabul edilen şekli ile Rektörün

onayına sunmak.
e) Merkezde çalışan personelin çalışma düzenini kontrol etmek ve verimli şekilde ça-

lışmalarını sağlamak.
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f) Merkezin faaliyetlerinin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
Müdür yardımcısı
MADDE 10 – (1) Müdürün önerisiyle Merkezde bulunan kinesiyoloji, egzersiz fizyo-

lojisi, atletik performans, nöro-psikoloji ve hareket analiz laboratuvarlarında yapılacak faali-
yetlerle ilgili çalışmaları yürütmek için çalışacağı alanda uzman öğretim elemanları arasından
Rektör tarafından görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiş-
tirebilir.

(2) Müdür yardımcıları her bir laboratuvar için ayrı ayrı belirlenebileceği gibi birden
fazla laboratuvar için tek bir müdür yardımcısı da belirlenebilir.

(3) Müdürün görevi başında bulunmaması durumunda, yerine müdür yardımcılarından
biri vekâlet eder. Müdüre vekâlet altı ayı geçemez.

Müdür yardımcısının görevleri
MADDE 11 – (1) Müdür yardımcısının görevleri şunlardır:
a) Sorumlu olduğu laboratuvarlarla ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek.
b) Ölçüm taleplerini alarak talep eden kişilere uygun tarih ve saat vererek randevu oluş-

turmak.
c) Ölçüm yapacak ölçüm uzmanlarının online sistem üzerinden görevlendirmesini yap-

mak.
ç) Yapılan ölçümlere ait sonuçları online sistem üzerinden yorumlayıcı/analistlere gön-

dermek.
d) Merkez müdürü tarafından Merkezle ilgili verilen diğer işleri takip etmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin çalışma alanıyla ilgili anabilim dallarında

görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen, Müdür ve yar-
dımcıları dâhil olmak üzere, en fazla beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendi-
rilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere
aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Merkezin hedefleri doğrultusunda araştırma, eğitim, uygulama,
danışmanlık faaliyetleri ve bunların yürütülmesi ile ilgili esasları kararlaştırır.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir defa salt çoğunlukla top-
lanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.
b) Merkezin plan tasarısını hazırlamak.
c) Müdürün önerisi üzerine Merkezin ihtiyaç duyduğu akademik, teknik ve idari eleman

ihtiyacını tespit etmek ve Rektöre bildirmek.
ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma ve danışmanlık konularındaki is-

teklerini değerlendirip karara bağlamak.
d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek.
e) Müdürün, Merkezin yönetimi ve geliştirilmesi ile ilgili önerilerini değerlendirerek

karara bağlamak.
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f) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını değerlendirip karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Ku-

rulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirme, görüş ve öneri bildirmek üzere oluşturulan

kuruldur.

(2) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarında deneyim sahibi ulusal ve uluslararası

üniversite, enstitü ve araştırma merkezlerinde görevli bilim insanları arasından Yönetim Ku-

rulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen toplam on üyeden oluşur.

Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı yöntemle yeni üye görevlendi-

rilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün başkanlığında toplanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Ölçüm uzmanı

MADDE 15 – (1) Müdür yardımcısı tarafından, alanında uzman öğretim elemanları

arasından görevlendirilir. Görevlendirilen öğretim elemanı Merkeze ait ölçüm işlemlerinin in-

ternet üzerinden gerçekleştirilmesini sağlayan sisteme entegre edilir. Çalışma performans du-

rumuna göre sistemden müdür yardımcısı tarafından çıkarılabilir.

Ölçüm uzmanının görevleri

MADDE 16 – (1) Ölçüm uzmanının görevleri şunlardır:

a) Sistem üzerinden kendine tebliğ edilen görevleri kabul etmesi halinde belirlenen

tarih ve saatte ölçüm yapılacak laboratuvarda hazır bulunur.

b) Yapılacak her türlü ölçüm işlemlerini yürütür ve ölçüm sonuçlarını hem çevrimiçi

sisteme girer hem de sonuçları rapor halinde müdür yardımcısına sunar.

Yorumlayıcı/analist

MADDE 17 – (1) Müdür yardımcısı tarafından, alanında uzman öğretim elemanları

arasından görevlendirilir. Görevlendirilen öğretim elemanı Merkeze ait ölçüm işlemlerinin in-

ternet üzerinden gerçekleştirilmesini sağlayan sisteme entegre edilir. Çalışma performans du-

rumuna göre sistemden müdür yardımcısı tarafından çıkarılabilir.

(2) İhtiyaç olması halinde farklı üniversitelerden alanında uzman öğretim üyeleri müdür

yardımcısı tarafından görevlendirilebilir.

Yorumlayıcı/analistin görevleri

MADDE 18 – (1) Yorumlayıcı/analist, sistem üzerinden kendine tebliğ edilen görevleri

kabul etmesi halinde belirlenen tarih ve saate kadar tarafına gönderilen ölçüm sonuçlarını is-

tenilen şablonda yorumlayarak raporları sistem üzerinden müdür yardımcısına gönderir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ETİK UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Aka-

demik Etik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-
larına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Akademik Etik

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AHCI: Arts and Humanities Citation Index’i,
b) ESCI: Emerging Sources Citation Index’i,
c) Merkez: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Akademik Etik Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,
e) Rektör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörünü,
f) SCI: Science Citation Index’i,
g) SCIE: Science Citation Index Expanded’ı,
ğ) SSCI: Social Sciences Citation Index’i,
h) Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini,
ı) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversiteye bağlı tüm birimlerin hazırlık sınıfları

dahil olmak üzere ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında akademik dürüstlükle ilgili
farkındalığı artırabilme adına kurumsal politika geliştirilmesini sağlamak, bu doğrultuda aka-
demik dürüstlük ihlaline neden olabilecek hususların belirlenmesi ve yaptırımların uygulanması
hususlarında ilgili kurullara tavsiye kararları sunmaktır. Bu tavsiye kararlarının alınmasında
yükseköğretime ilişkin mevzuat hükümleri ve Avrupa Akademik Dürüstlük Ağı (ENAI) ve
Uluslararası Akademik Dürüstlük Merkezi (ICAI) gibi ilgili uluslararası kuruluşlar tarafından
belirlenen akademik dürüstlük ilkeleri dikkate alınır.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversitenin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyeti yürüttüğü birimlerde akademik

dürüstlük kültürü oluşturmaya yönelik eğitim programı, seviye tespit sınavı, anket, mülakat,
seminer, çalıştay, sempozyum, konferans gibi sosyal, bilimsel etkinlikler ya da araştırma et-
kinlikleri planlamak ve düzenlemek; değişen ve gelişen şartlara göre tüm bu etkinlikleri yüz
yüze ya da uzaktan öğretim/katılım olacak şekilde planlamak ve yürütmek.

b) Üniversitenin hedefleri ve ilgili birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirile-
cek eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin akademik dürüstlük ilkelerine uygun olarak
yürütülmesi süreçlerine destek vermek.

c) Kurumsal akademik dürüstlük kültürü ve politikaları geliştirilmesine yönelik Üni-
versite-özel sektör işbirliklerinin kurulmasına katkıda bulunmak.

ç) Faaliyet alanları kapsamında yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumları, eğitim
kuruluşları, mesleki belgelendirme kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile görüşmeler
yapmak, projeler hazırlamak, işbirlikleri kurmak ve belirlenen konularda danışmanlık hizmeti
vermek.

d) Merkezin tanıtımına ilişkin faaliyetleri planlamak ve yürütmek.
e) Merkezin amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede görev yapan ve SCI, SCIE, SSCI, AHCI veya

ESCI kapsamındaki dergilerde akademik dürüstlük alanı ile ilgili bir konuda yayınlanmış en
az bir çalışması bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için gö-
revlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim eleman-
ları arasından en çok iki kişiyi yardımcısı olarak görevlendirilmesi için Rektörün onayına sunar.
Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Mü-
dür, görevi başında olmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birini vekil olarak bırakır.
Göreve vekâletin altı aydan uzun sürmesi durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Rektör
gerekli gördüğü durumlarda Müdürü görev süresi bitmeden önce görevden alabilir.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Merkezin çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütül-

mesini sağlamak.
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemlerini belirlemek,

Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve toplantılara başkanlık etmek.
c) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek.
ç) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaş birimleri arasında Merkezin

amaçları doğrultusunda işbirliğini sağlamak.
d) Merkezin faaliyet alanları kapsamında yer alan ulusal ve uluslararası tüm etkinliklere

Merkezin temsilcisi olarak katılmak veya Merkezi temsil edecek personeli görevlendirmek.
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Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdürün önerisiyle

Rektör tarafından görevlendirilen dört öğretim elemanı olmak üzere en fazla yedi üyeden olu-

şur. Müdür, Merkezin oluşum amacını, kapsamını ve etkinlik alanlarını gözeterek gerekli sa-

yının iki katı sayıda öğretim elemanını Rektöre önerir ve Rektör bu öğretim elemanları arasın-

dan gerekli sayıda kişiyi Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlendirir.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden

görevlendirilebilir. Görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle

yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, yılda en az iki defa ve/veya gerekli hallerde Müdürün çağrısı üze-

rine Müdürün başkanlığında salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çok-

luğuyla açık oylama ile alınır. Oyların eşit olması halinde Müdürün kullandığı oy yönünde ço-

ğunluk sağlanmış kabul edilir.

(4) Geçerli mazereti olmadan üç kez Yönetim Kurulu toplantısına katılmayanların Yö-

netim Kurulu üyeliği sona erer.

(5) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.

b) Gerekli durumlarda Müdür tarafından önerilen komisyonların oluşturulmasını karara

bağlamak, bu komisyonların kimlerden ve kaç kişiden oluşacağını ve görevlerini belirlemek.

c) Üniversitenin tüm birimleri ile Merkezin amaçları doğrultusunda işbirliğinin sağlan-

masında Müdüre yardımcı olmak.

ç) Merkezin ödenek ve akademik, idari, teknik personel ihtiyaçlarını karara bağlamak.

d) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili eğitim programlarının yürütülmesi amacıyla usul

ve esasları belirlemek.

e) Müdürün belirleyeceği diğer konuları görüşerek karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 10 – (1) Merkezin akademik, teknik, idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen  personel tarafından karşı-

lanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 11 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilim

ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-

larına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenle-

mektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilim ve Tek-

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

yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ar-Ge: Araştırma ve geliştirmeyi,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Laboratuvar: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi birimlerine bağlı tüm araştırma

laboratuvarlarını,

ç) Merkez (ÇOBİLTUM): Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilim ve Teknoloji

Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Merkez Laboratuvarı: Merkeze bağlı kurulan araştırma laboratuvarlarını,

e) Müdür: Merkezin Müdürünü,

f) Rektör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörünü,

g) Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin akademik yayınlarının ve Üniversiteye

bağlı akademik dergilerin geliştirilmesini ve Üniversiteye ait akademik performans verilerinin

toplanmasını ve analiz edilmesini sağlamak; Üniversite bünyesinde bulunan tüm laboratuvar-

ların koordinasyonunu, bilim, teknoloji transferi ve yenilikçilik birikimini merkezi bir yapı

çerçevesinde toplayarak bilgiyi, yeni ve rekabetçi ürünler veya süreçlere dönüştürmek ve katma

değer oluşturmaktır.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite akademik yayınlarını nitel ve nicel olarak geliştirmek.

b) Üniversite için ihtiyaç duyulan akademik verileri toplamak ve analizini yapmak.

c) Çalışma alanlarında eğitim, tanıtım, farkındalık çalışmalarını yürütmek ve iyi uygu-

lama örneklerini yaygınlaştırmak.

ç) Merkezin amaçları doğrultusunda kongre, konferans, sempozyum, seminer, ulusal

ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ve gerekirse katılım belgesi vermek.

d) Yüksek lisans ve doktora tez araştırmalarında teknoloji tabanlı ve pazar değeri olan

ürün ve sistemleri geliştirmeye yönelik tez çalışmalarını teşvik etmek, farklı alanlarda eğitim-

öğretim gören öğrencilerin bilimsel araştırmalarını projelendirmelerine destek vermek.

e) Akademisyen ve öğrencilerin disiplinler arası çalışmalarını teşvik etmek, ulusal ve

uluslararası araştırma destek programları ve hibe fonlarına yönlendirilmesini sağlamak.

f) Merkezden diğer üniversitelerin, enstitülerin, uygulama ve araştırma merkezlerinin,

teknokentlerin, sanayi ve benzeri kuruluşların yararlanmasını sağlayarak yapacakları ulusal ve

uluslararası projelerde ortaklıklar kurulmasını teşvik etmek.

g) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara proje sunmak, projelerine ortak veya iş-

tirakçi olmak ve projeleri yürütmek.

ğ) Üniversite bünyesinde mevcut, uygulama ve araştırma merkezleri, araştırma ve analiz

laboratuvarları ve buna benzer birimler arasındaki ilişkileri düzenlemek, Ar-Ge imkânlarının

birimler arası ortak kullanıma açılmasını sağlamak.

h) Yurt içindeki ve yurt dışındaki ilgili kamu ve özel araştırma kuruluşları ile protokoller

ve/veya işbirliği yapmak.

ı) Merkezin çalışma alanı kapsamında gerçekleştirilemeyen hizmetlerin, Üniversite dı-

şından temin edilmesi adına sözleşme yapma, satın alma, hizmet alma, kiralama yapma gibi

faaliyetleri yürütmek.

i) Döner sermaye mevzuatına ilişkin hükümler çerçevesinde Merkez Laboratuvar bün-

yesinde geliştirilen ürün ve hizmetlerin satışını yapmak.

j) Fikri haklar ile ilgili süreçleri yönetmek.

k) Üniversitenin test analiz envanterini çıkartmak ve güncellemek, Üniversite içinden

ve dış paydaşlardan gelecek tüm test analiz taleplerini toplamak ve uygun laboratuvarlara yön-

lendirmek, Merkez Laboratuvarının imkânları doğrultusunda Üniversite içinden ve dışından

gelebilecek test ve analiz taleplerini karşılamak.

l) Üniversitenin, bölgenin ve Türkiye’nin öncelikli alanlarına yönelik yeni araştırma

altyapılarının oluşturulmasına katkı sağlamak, laboratuvarların geliştirilmesi için uygun cihaz-

ların alımını önermek.

m) Merkez bünyesinde görevli olan nitelikli elemanların yurt içinde ve gerektiğinde

yurt dışında eğitimlerini sağlamak, yurt içinde veya yurt dışında merkezin amacı kapsamında

çalışabilecek insan gücünün yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

n) Merkezin amacı doğrultusunda Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun

diğer çalışmaları yapmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

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

yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir ve görevlendirildiği
usul ile görevden alınabilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere üç kişiyi müdür yardımcısı
olarak görevlendirilmek üzere Rektör onayına sunar. Müdür görevi başında bulunmadığı za-
manlarda müdür yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekaletin altı aydan uzun sürmesi
durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcı-
larının görevi de kendiliğinden sona erer.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Merkezin çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütül-

mesini sağlamak.
b) Yönetim ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini be-

lirlemek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve toplantılara başkanlık etmek.
c) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Ku-

rulunun onayından sonra Rektörlüğe iletmek.
ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak.
d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdürün önerisiyle

Rektör tarafından görevlendirilen üç öğretim elemanı olmak üzere en fazla yedi üyeden oluşur.
Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendi-
rilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı
usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kez ve/veya gerekli hal-
lerde olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği
halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış olur.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin verimli ve etkin bir şekilde çalışması için gerekli kararları almak.
b) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu onaylamak.
c) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek.
ç) Merkeze bağlı yeni birimler kurmak veya kaldırmak.
d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu, Üniversitenin paydaşlarını ve/veya Üniversite dı-

şındaki paydaşlarını temsil eden en fazla on bir üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin gö-
rev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Müdürün görev süresinin bitmesi
veya görevinden ayrılması durumunda Danışma Kurulu üyelerinin de görevi kendiliğinden
sona erer.
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(2) Danışma Kurulu üyeleri Üniversitenin iç ve dış paydaşlarının temsilini teminen aşa-

ğıdaki şekilde belirlenir:

a) İç paydaşları temsil etmek üzere görevlendirilecek üyeler; Merkezin oluşum amacına,

kapsamına ve etkinlik alanlarına katkı yapacak öğretim elemanları arasından Müdür tarafından

önerilen, Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen ve Rektör tarafından görevlendirilen kişiler-

den oluşur.

b) Dış paydaşları temsil etmek üzere seçilecek üyeler; muvafakatleri olması kaydıyla

Merkezin oluşum amacına, kapsamına ve etkinlik alanlarına doğrudan katkı yapacak dış paydaş

temsilcilerinden Yönetim Kurulunun teklifi Rektörün onayı ile seçilen kişilerden oluşur.

(3) Danışma Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir defa ve/veya gerekli hal-

lerde olağanüstü toplanır. Toplantılar, davete icabet etmiş üyelerle yapılır; toplantı ve karar ni-

sabı aranmaz.

(4) Danışma Kurulu istişari bir organ olup görevleri şunlardır:

a) Merkezin genel stratejilerini ve politikalarını oluşturmaya yardımcı olmak.

b) Merkezin etkinlikleri doğrultusunda dış paydaşlarla işbirliğinin geliştirilmesini sağ-

lamak üzere Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

c) Merkezin çalışmalarıyla ilgili önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; Yönetim Ku-

rulunun önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından gö-

revlendirilen personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, donanım ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

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

hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 5/2/2006 tarihli ve 26071 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ça-

nakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yö-

netmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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İstanbul Galata Üniversitesinden:
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/8/2020 tarihli ve 31227 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul

Galata Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 21 inci mad-

desinin ikinci fıkrasında yer alan “, dersten çekilme” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(12) Diğer harf notları ve anlamları aşağıda gösterilmiştir:

a) Eksik (I) notu, hastalık veya başka bir zorunlu nedenle, başarılı olduğu halde ders

için gerekli çalışmaları bitiremeyen veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere verilir.

Bir öğrenci (I) notu aldığı dersin eksikliklerini o dersin yarıyıl sonu sınavı tarihinden itibaren

on beş gün içinde tamamlamak zorundadır. Aksi halde, (I) notu kendiliğinden (FF) notuna dö-

nüşür. Ancak ilgili yönetim kurulu kararıyla bu bentte yer alan süre uzatılabilir.

b) Yeterli (S) notu, not ortalamalarına katılmayan derslerden başarılı olan öğrencilere

verilir.

c) Yetersiz (U) notu, not ortalamalarına katılmayan derslerden başarı gösteremeyen öğ-

rencilere verilir.

ç) (EX) notu, öğrencinin ilgili yönetim kurulunca muaf tutulduğu dersler için verilir.

Ayrıca, bazı derslerden Senato tarafından belirlenen koşulları sağlayan öğrencilere de ilgili

derslerden (EX) notu verilebilir. (EX) notu ortalamaya katılmaz, ancak not belgelerinde gös-

terilir.

d) Gelişmekte (P) notu, not ortalamalarına katılmayan dersleri başarıyla sürdürmekte

olan öğrencilere verilir.

(13) Öğrenci değişim programlarında alınan derslerin kredi eşdeğerliliği ve notların in-

tibakı, AKTS çerçevesinde ilgili yönetim kurulu tarafından yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) İlişik kesmek isteyen öğrenciler; kendileri veya Üniversiteden kayıt silme ile ilgili

resmi vekâlet verdikleri vekilleri aracılığıyla bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına

müracaat ederler. Bu öğrencilerin ilişik kesme işlemlerini tamamlamaları şartıyla kayıtları si-

linir ve ayrılmak için başvurdukları tarih itibarıyla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından

Üniversite ile ilişikleri kesilir. İlişik kesme ve kayıt silme işlemleri tamamlanan öğrencilerin

istemeleri halinde, kendilerine öğrenim durumlarını gösteren bir belge verilir. Üniversiteden

ayrılan öğrencilerin tüm öğrencilik hakları sona erer.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Galata Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/8/2020 31227
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İzmir Tınaztepe Üniversitesinden:

İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞİMİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Tınaztepe Üniversitesi Kariyer Gelişimi

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-

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

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Tınaztepe Üniversitesi Kariyer Gelişimi Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim or-

ganlarının ve çalışanlarının görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a)  Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İzmir Tınaztepe Üniversitesi Kariyer Gelişimi Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: İzmir Tınaztepe Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: İzmir Tınaztepe Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin ilgili birimlerinin ve tüm akademik programlarının işbirliğiyle kariyer

danışmanlığı alanında araştırmalar yapmak.

b) Üniversite öğrencilerinin kariyer planlamalarına; liseden üniversiteye, üniversiteden

çalışma yaşamına uyum sağlayabilmelerine, mezuniyet sonrasında kendi özelliklerine uygun

işlere yerleşmelerine ve bireysel potansiyellerini, kişisel özelliklerini, becerilerini, öz değerle-

rini, eğilim ve beklentilerini ortaya çıkarmaya yönelik gerekli kariyer danışmanlığı ile yardımcı

olmak.

c) Üniversitenin öğrencilerine ve mezunlarına, mesleki yeterliklerini artırmalarına ve

alanlarındaki yeni gelişmeleri takip etmelerine yönelik eğitimler vermek.
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ç) Üniversite adaylarına ilgi ve yeteneklerini tanıtıp nitelikleriyle uyumlu lisans prog-
ramları hakkında bilgiler vererek Üniversitenin tercih edilebilirliğini artırmayı sağlamak ve bu
surette Üniversite ve Ülkemizin insan kaynakları potansiyelinin ve performansının geliştiril-
mesine katkıda bulunmak.

d) Üniversite bünyesinde bulunan 4 hastane yönetimi ile işbirliği yaparak Üniversite
öğrencilerinin istihdam sağlayabilecekleri, uygulama ve proje yapabilecekleri öğrencilerin uy-
gulama yapabilecekleri kurum ve kuruluşlar ile bağlantılar kurmalarına destek olmak ve koor-
dinasyonu sağlamak.

e) Ulusal ve uluslararası düzeyde İzmir Tınaztepe Üniversitesi mezunlarının istihdamını
arttırmaya yönelik çalışmalar yürütmek.

f) Merkezin işbirliğinde üniversite mezunlarının kariyer gelişim süreçlerine ilişkin iz-
leme çalışmaları yapmak.

g) Öğrencilerin ARGE, girişimcilik ve inovasyon alanlarında gelişimlerine destek ol-
mak ve teşvik etmek.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içinde ve dışında; kamu ve özel kurum ve

kuruluşlar ve gerçek kişiler ile kariyer danışmanlığı alanında uygulama, araştırma, inceleme
yapmak, projeler hazırlamak, yapılmakta olan çalışmalara katılmak ve bu tür çalışmaları des-
teklemek.

b) Kariyer danışmanlığı alanında ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler,
konferanslar, kongreler, sempozyumlar, eğitimler sunmak ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

c) Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin mesleki uyumlarını artırmaya dönük çalış-
malar planlamak ve uygulamak.

ç) Kariyer günleri ve kariyer fuarları düzenlemek ve bu etkinliklere Üniversite perso-
nelinin, öğrencilerin ve çeşitli kurum ve kuruluşlarda görev yapan Üniversite mezunlarının da
katılımlarını sağlamak.

d) Eğitim ve kariyer geliştirme faaliyetlerinde kullanılmak amacı ile ilgili mevzuat hü-
kümleri kapsamında öğrenci bilgilerini ve iş-işyeri bilgilerini kapsayan sürdürülebilir Kariyer
Geliştirme Bilgi Yönetim Sistemi oluşturmak ve işletmek.

e) Yurt içi ve yurt dışı eğitim olanaklarıyla ilgili burs ve staj günleri düzenleyerek öğ-
rencileri bu konularda bilgilendirmek ve yönlendirmek.

f) Öğrencilere bireysel kariyer planlama, mesleki ve kişisel birikimlerini sunma konu-
sunda yetkinlikler kazandırma ve geliştirmeye yönelik her türlü eğitim, bilimsel organizasyon
ve yayın faaliyetlerini gerçekleştirmek, öğrencilere kariyer danışmanlığı yapmak.

g) Üniversite bünyesinde yürütülen Farabi, Mevlana, Free Mover, Erasmus+ ve benzeri
öğrenci hareketliliği programları kapsamında, öğrencilerin yurt dışı eğitim ve meslek/iş/staj
olanakları hakkında bilgi ve deneyim edinmelerine yardımcı olmak.

ğ) Kariyer danışmanlığı konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kariyer mer-
kezleri ile iletişim ağı kurmak ve ortak çalışmalar yürütmek.

h) Mezunlar ile öğrencileri bir araya getirecek toplantılar düzenlemek.
ı) İlgili kamu ve özel kuruluşlara mesleki gelişim gezileri ve ziyaretler düzenlemek.
i) Faaliyet alanlarına yönelik tanıtıcı ve bilgilendirici e-bülten ve benzeri yayınlar yap-

mak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

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

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasın-
dan iki yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Mü-
dürün yerine aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir. Süresi dolan Müdür tekrar görevlendiri-
lebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi
sona erer.

(2) Müdürün çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğ-
retim elemanları arasından en fazla iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görev-
lendirilebilir. Müdür yardımcılarının görev süresi Müdürün görev süresi ile sınırlıdır.

(3) Müdürün yokluğunda, görevlendireceği müdür yardımcısı müdürlüğe vekâlet eder.
Göreve vekâlet altı aydan fazla süremez.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
b) Merkezin amaçları doğrultusunda yapılacak çalışmaların düzenli bir biçimde yürü-

tülmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya davet etmek, Yönetim Kurulu-

nun geçici gündemini belirlemek ve alınan kararları bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak
ve uygulanmasını denetlemek.

ç) Merkez çalışanlarının görevlerini planlamak, koordine etmek ve denetlemek.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını Yönetim

Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektörün onayına sunmak.
Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcısı/yardımcıları ile Üni-
versitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen
en fazla yedi üyeden oluşur. Müdür, Yönetim Kurulu Başkanıdır.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev süresinin bitiminden önce
ayrılan veya altı aydan daha fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yeni üye gö-
revlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar top-
lantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu yönünde
çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdürün önerisi ile Merkezin amaçları doğrultusunda hazırlanan çalışma programını

kontrol etmek, onaylamak.
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b) Hazırlanan yıllık faaliyet raporunu kontrol etmek, onaylamak.

c) Merkezde yapılan araştırmaların vizyonu, odağı, yeni çalışma alanları, ortaklık ve işbirliği

ile ilgili kararları görüşüp onaylamak.

ç) Müdürün önerisiyle geçici ve sürekli bilimsel araştırma grupları kurulması ve bun-

ların görev sürelerinin belirlenmesi konularını karara bağlamak.

d) Merkezde yürütülen faaliyetlerin etik ve bilimsel kurallara, bu Yönetmelik ve ilgili

diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için gerekli ka-

rarları ve önlemleri almak.

e) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili diğer konular ile Müdür tarafından getirilen ko-

nularda kararlar almak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tara-

fından Üniversite ve istekleri halinde; kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile diğer

üniversitelerden görevlendirilen en fazla altı üye ile Müdürden oluşur. Danışma Kurulu üyele-

rinin görev süresi iki yıldır.

(2) Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu yılda en az iki kez top-

lanarak Merkez faaliyetleriyle ilgili görüş ve önerilerde bulunur.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar top-

lantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

(4) Danışma Kurulunun kararları danışma niteliğinde olup bağlayıcı değildir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Üniversite ile kamu kuruluşları, sanayi, ticaret ve hizmet çevreleri arasında işbirli-

ğinin sağlanması ve geliştirilmesi amacıyla Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkezin çalışma alanları kapsamındaki gelişmeleri takip etmek ve değerlendirmeler

yaparak ilgili konularda Yönetim Kuruluna yeni fikirler ve öneriler sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve

ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Mardin Artuklu Üniversitesinden:
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MİMARİ PROJE ÜRETİMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Mardin Artuklu Üniversitesi Mimari Proje

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

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Mardin Artuklu Üniversitesi Mimari Proje Üretimi

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversitedeki mimari proje faaliyetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesini sağla-

mak ve araştırma geliştirme çalışmaları yapmak.
b) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla, işbirliği yapmak ve bu alanlarda gerçek ve tüzel

kişilere mimarlık danışmanlık ve proje hizmeti vermek.
c) Proje faaliyetlerini ileri düzey dijital mimari proje üretim yöntemi olarak sayılan

“Yapı Bilgi Modellemesi” teknikleri ile yürüterek proje ve inşaat süreçlerindeki verimliliği ve
çeşitliliği artırmak.

ç) Uluslararası proje standartlarına uygun olarak “Yapı Bilgi Modellemesi” ile proje
üretimi ve uygulama kapasitesine sahip olmak.

d) Mimarlık teknolojisi, mimarlık ve tasarımda bilgi teknolojileri ve mimarlıkta yapı
ve yapım teknolojileri/sistemlerinde katma değeri yüksek araştırma geliştirme faaliyetleri ger-
çekleştirmek.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Mimari projelerin ve buna bağlı inşaat, elektrik, makine-tesisat, peyzaj projelerinin

üretilmesini ve takibini sağlamak.
b) Üniversitedeki akademik, idari, teknik personel ve öğrenciler arasından proje bazlı

çalışma ekipleri kurmak.
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c) Mimari proje üretimi, mimarlık ve tasarımda bilişim, dijital proje yönetim süreçleri,
mimarlık teknolojisi, mimarlıkta yapı ve yapım teknolojileri ile ilgili bilimsel araştırmalar ya-
parak projeler hazırlamak ve bütün bu çalışmalar doğrultusunda yıllık araştırma ve geliştirme
planlaması yapmak.

ç) İlgili kurum ve kuruluşlarla akademik ve sektörel işbirliği yaparak uzaktan eğitim
ile de yürütülebilecek programlar düzenlemek.

d) Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde yapı bilgi modellemesi,
mimarlık ve tasarımda bilişim, dijital proje yönetim süreçleri, mimarlık teknolojisi, mimarlıkta
yapı ve yapım teknolojileri konularıyla ilgili derslere destek sağlamak, anılan konularda tez
hazırlanmasını özendirmek.

e) Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda kurs, seminer, sertifika programı, konferans,
çalıştay, kongre ve sempozyumlar düzenlemek.

f) Merkezin araştırma ve geliştirme hizmetleri kapsamında laboratuvarlar kurmak. Mer-
kezin kurduğu laboratuvarlarda, mimarlık, inşaat ve mühendislik sektörlerinde ulusal ve ulus-
lararası boyutlarda hizmet veren kurum ve kuruluşlara, gerçek ve tüzel kişilere araştırma, ge-
liştirme ve test hizmetleri vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından

üç yıl süre için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve yönetmek.
b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu kurulların gündemini

oluşturmak, toplantılara başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-

lemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
ç) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum ve seminer gibi prog-

ram ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.
d) Personel görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.
(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda, Müdürün belirleyeceği yardımcı-

larından biri Müdüre vekâlet eder. Müdürün altı aydan fazla bir süreyle görevi başında bulu-
namadığı durumlarda görevi sona erer ve yerine aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdür yardımcıları ve görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün önerisi üzerine Merkez faaliyetlerinde yardımcı olmak üzere,

proje ve uygulama ile araştırma ve geliştirme konularında işbölümünü sağlayacak şekilde, Mer-
kezin çalışma konularında uzmanlığı bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından iki mü-
dür yardımcısı Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde
müdür yardımcılarının görevleri de sona ermiş olur.

(2) Proje ve uygulama koordinatörü olarak görev yapacak müdür yardımcısının görev-
leri şunlardır:

a) Müdüre görevlerinde yardımcı olmak.
b) Merkezin proje üretimi ve uygulamaları ile ilgili amaçları doğrultusunda eşgüdüm

sağlamak.
c) Merkezin proje üretimi ve uygulamaları ile ilgili yıllık faaliyet raporunu düzenlemek

ve Yönetim Kuruluna sunmak üzere Müdüre iletmek.
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ç) Merkezin proje üretimi ve uygulamaları ile ilgili personel ihtiyacına yönelik öneri-
lerini Müdüre sunmak ve rapor düzenlemek.

d) Müdürün vereceği diğer görevleri yapmak.
(3) Araştırma ve geliştirme koordinatörü olarak görev yapacak müdür yardımcısının

görevleri şunlardır:
a) Müdüre görevlerinde yardımcı olmak.
b) Merkezin araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile ilgili amaçları doğrultusunda eşgü-

düm sağlamak.
c) Merkezin araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile ilgili yıllık faaliyet raporunu düzen-

lemek ve Yönetim Kuruluna sunmak üzere Müdüre iletmek.
ç) Merkezin araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile ilgili personel ihtiyacına yönelik

önerilerini Müdüre sunmak ve rapor düzenlemek.
d) Müdürün vereceği diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversite öğretim

elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek beş üye dahil olmak üzere sekiz üye-
den oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üye yeniden
görevlendirilebilir. Görev süresi sona ermeden görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin
yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine
üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yılda en az iki defa olağan ve gerektiğinde olağanüstü top-
lanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün
kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışma programını hazırlamak ve yürütmek, proje

ekipleri ile gerekli koordinasyonun sağlanması konularında kararlar almak.
b) Merkezin faaliyet raporunu görüşerek karara bağlamak.
c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit

etmek.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten

veya çalışmalarıyla Merkez faaliyetlerine katkısı olacağı düşünülen Üniversite öğretim ele-
manları ile ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kamu veya özel kurum ve kuruluş
temsilcileri olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından üç yıl süre ile görev-
lendirilir. Süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden
ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün başkanlığında toplanır. Müdür gerekli
gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya da çağırabilir. Danışma Kurulu üye
tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

(4) Danışma Kurulu istişari bir organ olup görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.
b) Faaliyetler konusunda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.
c) Merkez ile ilgili kurum, kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak.
ç) Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer konularda önerilerde bulunmak.
Merkez birimleri
MADDE 12 – (1) Merkezin çalışma konularıyla ilgili faaliyetlerin verimliliğini ve et-

kinliğini artırmak üzere sürekli veya geçici birimler oluşturulabilir. Birimler, Yönetim Kuru-
lunun teklifi üzerine Rektörün onayıyla kurulur. Birimlerde görev yapacak akademik, idari ve
teknik personellerin görevlendirmeleri, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından yapılır. Bi-
rimler, ilgi alanlarına giren ve Merkez yönetimince verilen işleri yürütür, yapılan çalışmalarla
ilgili raporlar hazırlar ve önerilerde bulunur. Kurulan birimlerin faaliyetleri Müdür tarafından
izlenir ve denetlenir.

24 Ocak 2021 – Sayı : 31374                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 33



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesine göre, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirile-
cek personel tarafından karşılanır.

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

devredebilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü

yürütür.
—— • ——

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden:
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muğla
Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 1 inci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine bağlı,
Tıp Fakültesi dışında kalan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında eğitim-öğretim
ile ilgili hususlarda uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine bağlı, Tıp Fakültesi dışında kalan
fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına öğrenci kabulü, eğitim-öğretim programlarının
düzenlenmesi, sınav ve değerlendirme, ilişik kesme, diploma işlemleri ile diğer eğitim-öğretim
çalışmalarına ilişkin hükümleri kapsar.

(3) Diş Hekimliği Fakültesinin ilgili işlemleri, bu Yönetmelik çerçevesinde kalmak
kaydıyla ayrı bir yönerge ile düzenlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine birinci
cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Diş Hekimliği Fakültesinde kullanılacak yarıyıl başarı notları ve katsayıları ile 100 puan üze-
rinden karşılıkları ayrı bir yönerge ile belirlenebilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik 2021-2022 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü

yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
27/8/2011 28038

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 11/1/2012 28170
2- 13/9/2012 28410
3- 10/4/2013 28614
4- 7/2/2020 31032
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden:
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fa-

kültesi Türkçe ve İngilizce tıp programlarında; kayıt, eğitim-öğretim ve sınav faaliyetlerinin
yürütülmesi ve mezuniyete ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Türk-

çe ve İngilizce tıp programlarında; kayıt, eğitim-öğretim, sınav, değerlendirme ve mezuniyete
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) Aday hekimlik (intörnlük dönemi): Tıp Fakültesi Dönem VI’da yürütülen 12 aylık

uygulamalı eğitim-öğretim sürecini,
b) Akademik danışman: Bir öğrencinin Fakülteye girişinden itibaren Fakülte ile ilişki-

sini kesene kadar geçen süre içerisinde danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen öğretim ele-
manını,

c) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
ç) Anabilim dalı: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi anabilim dallarını,
d) Anabilim dalı aday hekimlik döneminden sorumlu öğretim üyesi: Fakültenin aday

hekimlik uygulaması yapılan anabilim dallarında bu dönemin eğitim-öğretiminin düzenli bir
şekilde yürütülmesi ve koordinasyonu için görevlendirilen öğretim üyesini,

e) Başkoordinatör: Mezuniyet öncesi tıp eğitimi programının program değerlendirme
süreci içinde yürütülmesi ve dönem koordinatörlerinin uyum içinde çalışmasını sağlamak için
görevlendirilmiş öğretim üyesini,

f) Dekan: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,
g) Dekanlık: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığını,
ğ) Ders kurulu: Dönem I, Dönem II ve Dönem III’te uygulanmakta olan entegre sistem

içerisinde yer alan organ ve/veya sistem temelli her bir kuramsal yapıyı,
h) Ders kurulu başkanı: İlgili ders kurulunda sınav/sınavların yürütülmesi için görev-

lendirilen öğretim üyesini,
ı) Ders kurulu sınavı: Ders kurulu sonunda yapılan sınavı,
i) Diploma eki: Yükseköğrenim diplomalarına eklenen, Avrupa’da akademik ve mesleki

becerilerin tanınmasını sağlayan, verilen kişinin devam ettiği ve başarıyla tamamladığı eğitimin
şeklini, düzeyini, şartlarını, içeriğini ve durumunu tanımlayan belgeyi,

j) Dönem: Bir eğitim-öğretim yılını,
k) Dönem koordinatörü: Her bir dönemin mezuniyet öncesi tıp eğitim programının ha-

zırlanmasına katkıda bulunmak ve eğitim-öğretiminin program değerlendirme süreci içinde
düzenli bir şekilde yürütmek ve koordine etmekle görevli öğretim üyesini,
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l) Eğitim-Öğretim Planlama, Geliştirme, Entegrasyon ve Koordinasyon Komisyonu
(Koordinatörler Komisyonu): Fakültenin mezuniyet öncesi tıp eğitimi programı ve sınavlarının
hazırlanması, program değerlendirme süreci içinde yürütülmesi ve koordinasyonunu sağlayan
komisyonunu,

m) Entegre sistem: Ders kurullarında hücre, organ ve/veya sistem temelli konuların
ilgili öğretim üyeleri/anabilim dallarının katkısı ile birlikte işlendiği eğitim-öğretim modelini,

n) Fakülte: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesini,
o) Fakülte Kurulu: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurulunu,
ö) Fakülte Yatay Geçiş Komisyonu: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi

Yatay Geçiş Komisyonunu,
p) Fakülte Uyum Komisyonu: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Uyum

Komisyonunu,
r) Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Kurulu: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakül-

tesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Kurulunu,
s) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı)

bendinde yer alan ve öğrencinin alıp başarması gereken dersleri,
ş) Ölçme Değerlendirme Kurulu: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Ölç-

me Değerlendirme Kurulunu,
t) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
u) Rektör: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörünü,
ü) Rektörlük: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünü,
v) Seçmeli ders: Öğrenciler tarafından seçilen ve başarılmak zorunda olunan dersleri,
y) Seçmeli staj: Dönem IV, Dönem V ve Dönem VI’da Tıp Fakültesi eğitim ve öğretim

programında yer alan, öğrenciler tarafından seçilen ve başarılmak zorunda olunan stajı,
z) Senato: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Senatosunu,
aa) Staj: Dönem IV, Dönem V ve Dönem VI’da anabilim dallarında pratik ve/veya teo-

rik olarak yapılan eğitim-öğretimi,
bb) Staj sınavı: Staj sonunda yapılan sınavı,
cc) Staj sorumlusu: Fakültede ilgili stajın yürütülmesi için görevlendirilen öğretim üye-

sini,
çç) Üniversite: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini,
dd) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ee) Yönetim Kurulu: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kabul ve Kayıt Şartları

Öğrenci kabul ve kayıt şartları
MADDE 5 – (1) Fakülteye, YÖK tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edi-

lir. Uluslararası öğrencilerin Fakülteye kabul edilmeleri, YÖK’ün belirlediği esaslar ve Senato
kararlarına göre yapılır.

(2) Fakülteye öğrenci olarak kayıt yaptırabilmek için;
a) ÖSYM tarafından yapılan sınavla Fakülteye yerleştirilmiş olmak,
b) Yatay geçiş ile Fakülteye kabul edilmiş olmak,
c) İlgili mevzuat hükümlerine göre yerleştirilmesine karar verilen uluslararası öğrenci

olmak,
ç) Önceden yükseköğretim öğrencisi iken kaydı silindikten sonra ilgili mevzuat hü-

kümlerine göre Fakültede eğitimine yeniden devam etmesine karar verilmiş olmak,
şartlarından birinin gerçekleşmiş olması gerekir.
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(3) Kayıt için, ÖSYM tarafından her yıl yayımlanan Yükseköğretim Programları ve
Kontenjanları Kılavuzundaki belgeler ile Rektörlük tarafından belirlenen belgeler istenir. İste-
nen belgelerin aslı veya resmî makamlar tarafından onaylı örneği kabul edilir. E-Devlet üze-
rinden Üniversitenin ulaşabildiği belgeler istenmez.

(4) Öğrenci kayıtları Rektörlükçe belirlenen ve ilan edilen süre içinde, istenen belgelerle
şahsen veya noter tarafından düzenlenen vekâletname ile tayin edilen vekil aracılığıyla yapılır.

(5) Belirlenen süreler içinde başvurmayan veya istenilen nitelikte belgeleri tamamla-
mayan aday kayıt hakkını kaybeder.

(6) Kayıt için sunulan belgelerde eksiklik veya tahrifat olduğunun belirlenmesi, öğren-
cinin Fakülteye kayıt yaptıramayacak şekilde başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı oldu-
ğunun veya başka bir yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası aldığının sonradan belli ol-
ması durumunda öğrenci kesin kayıt yaptırmış olsa bile kaydı silinir.

Önceki öğrenimin tanınması
MADDE 6 – (1) Öğrenciler, daha önceden diğer yükseköğretim kurumlarından almış

ve başarmış oldukları derslerin tanınması ve intibak ettirilmesi için eğitim-öğretim yılının ilk
haftası içinde dilekçe ile Dekanlığa başvurur.

(2) Dilekçede muaf tutulmak istedikleri dersler ve bu derslerden aldıkları notlar açık
bir şekilde belirtilir. Dilekçe ekinde önceki öğrenimleri, önceden başardıkları derslerin notları
ve içeriklerine dair resmî makamlarca onaylı belgeler sunulur.

(3) Fakülteye kayıt yaptıran öğrenciler daha önce lisans düzeyinde İngilizce hazırlık
sınıfı okuyup başarılı olmuş olmaları durumunda veya 1/6/2012 tarihli ve 28310 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği çerçevesinde yabancı dil muafiyet koşullarını sağlamaları durumunda Dönem I,
Dönem II ve Dönem III’te okutulan zorunlu yabancı dil derslerinden talepleri üzerine muaf
sayılır.

(4) Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanan derslerin kredileri ve bu derslerden al-
dıkları başarı notları kayıt yaptırdıkları programa aktarılır.

Kayıt yenileme
MADDE 7 – (1) Öğrenciler her eğitim-öğretim yılı başında, ilgili mevzuat hükümleri

uyarınca akademik takvimde belirlenen süre içinde, varsa katkı payını yatırdıktan sonra kayıt-
larını yenilemekle yükümlüdür. Öğrencilerin kayıt yenilemediği yıl öğrenim süresinden sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Üniversitelerden Yatay Geçiş

Yatay geçiş
MADDE 8 – (1) Başka bir üniversiteden Fakülteye yatay geçiş; 24/4/2010 tarihli ve

27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans
Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Trans-
feri Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, YÖK tarafından belirlenen esaslar, Senato tara-
fından belirlenen koşullar ve bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılır.

(2) Adayların yatay geçiş başvurularını, akademik takvimde ilan edilen süreler içinde
yapması gerekir. Süresi içinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(3) Öğretim dili %100 İngilizce olan tıp programına yatay geçiş yapabilmek için, baş-
vuran adayın öğretim dili %100 İngilizce olan tıp programı öğrencisi olması gerekir.

Yatay geçişlerde önceki öğrenimin tanınması
MADDE 9 – (1) Fakülteye yatay geçiş talebi kabul edilip kayıt yaptıran öğrencilerin,

önceki öğrenimlerinin tanınması ile ilgili hususlar, 6 ncı maddeye göre yürütülür.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Süresi, Öğretim Dili ve Eğitim Şekli

Eğitim-öğretime başlama tarihi
MADDE 10 – (1) Fakültenin akademik takvimi ve değişiklikler, Fakülte Kurulunun

teklifi ve Senatonun onayı ile yapılır.
Eğitim-öğretim süresi
MADDE 11 – (1) Fakültede normal öğrenim süresi 6 yıl, azami öğrenim süresi 9 yıldır.
(2) Fakültede dönem geçme esası uygulanır. Akademik eğitimin her bir yılının başarıl-

mış olması bir sonraki yılın ön şartıdır.
(3) Sürekli eğitim ve öğretim yapılan Dönem VI’da ara tatil yapılmaz.
(4) Öğrencilerin haklı ve geçerli mazeretleri sebebiyle aldıkları izin süreleri ile yabancı dil

hazırlık programında geçen süreler, azami öğrenim süresinin hesaplanmasında dikkate alınmaz.
(5) Üniversiteden bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza aldıkları

süreler ile ders kaydı yaptırmayan öğrencilerin kayıt yaptırmadıkları süreler azami öğrenim
süresinden sayılır.

(6) Azami öğrenim süresi sonunda Fakülte ile ilişiği kesilme durumuna gelen öğrenci-
lere, ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Öğretim dili ve hazırlık eğitimi
MADDE 12 – (1) Fakültenin Türkçe tıp programında öğretim dili Türkçe, İngilizce tıp

programında öğretim dili İngilizce’dir.
(2) Fakültenin Türkçe tıp programında bir yıllık İngilizce hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır.
(3) Fakültenin İngilizce tıp programında bir yıllık İngilizce hazırlık eğitimi zorunludur.
(4) Yabancı dil hazırlık eğitimi ve muafiyet işlemleri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.
(5) İngilizce Tıp Programına kayıtlı uluslararası öğrenciler, Dönem IV’e geçene kadar,

YÖK tarafından kabul edilmiş Türkçe eğitim veren merkezlerden (Türkçe ve Yabancı Dil Uy-
gulama ve Araştırma Merkezi-TÖMER ve benzeri) alınan, B2 düzeyinde Türkçe bildiğini ka-
nıtlayan belgenin aslını Dekanlığa iletmek zorundadır. Türkçe yeterlik şartını sağlayamayan
öğrenciler, Türkçe yeterlik belgesine sahip oluncaya kadar Dönem IV’e devam edemez.

(6) Uluslararası öğrenciler, Türkçe yeterlik belgesi alsın veya almasın Fakültenin ortak
zorunlu Türk Dili dersi/derslerini veya Senatonun uluslararası öğrenciler için önereceği muadil
dersi/dersleri almak zorundadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim programı
MADDE 13 – (1) Fakültede eğitim-öğretim, ders konuları ve saatleri koordinasyon

esasına göre düzenlenmiş olan entegre bir sistemle yürütülür.
(2) Eğitim-öğretim; Dönem I, Dönem II ve Dönem III’te, entegre sistem içinde yürü-

tülen ders kurulları ile ortak zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Dönem I, Dönem II ve Dö-
nem III’te, ortak zorunlu ve seçmeli dersler hariç bir yıl bütündür ve tek ders olarak kabul
edilir. Dönem IV ve Dönem V’te eğitim-öğretim klinik dersler için teorik ve pratiğe dayalı
stajlar/staj blokları şeklindedir. Dönem VI ise pratiğe dayalı stajlar/staj bloklarından oluşan
aday hekimlik dönemidir.

(3) Her eğitim-öğretim yılının sonunda, bir sonraki eğitim-öğretim yılının eğitim-öğ-
retim programı taslakları hazırlanır. Hazırlık sürecinde; anabilim dallarınca ve dönem koordi-
natörlerince, Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programının güncel hali
esas alınır. Taslaklar hazırlanırken geri bildirimler, sonuç raporları, öğrenci başarı analizleri ve
benzeri hususlar dikkate alınır. İlgili dönemin/kurulun/dersin amacına uygun öğrenme hedefleri
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doğrultusunda, programların dikey ve yatay bütünlüğü ve işlerlik koşulları dikkate alınarak
hazırlanan taslaklar, yeni eğitim-öğretim yılında uygulanmak üzere akademik takvime yerleş-
tirilir. Hazırlanan taslaklar, Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitim Kuruluna sunulur. Mezuniyet Öncesi
Tıp Eğitim Kurulu, gerekli incelemeleri yaptıktan sonra bir sonraki yılın eğitim-öğretim prog-
ramını Fakülte Kuruluna sunar. Fakülte Kurul kararı ile belirlenen program Senato onayına su-
nulur. Program, ders yılı başında öğretim elemanları ve öğrencilere ilan edilir.

(4) Öğrenciler, bir yarıyıl/dönemde açılan seçmeli dersler/stajlar içerisinden belirtilen
sayıdaki tercihlerini sıralayarak belirlenen tarihlerde ilgili dönem koordinatörüne bildirir. Öğ-
rencinin tercihte bulunmadığı veya yapılan tercihlere göre seçilen derslerdeki öğrenci sayıla-
rının belirlenen kontenjandan az veya çok olması durumunda, dönem koordinatörü gerekli dü-
zenlemeyi yapar.

ALTINCI BÖLÜM
Dersler, Krediler, Devam Mecburiyeti, Mazeretler ve Sınavlar

Dersler
MADDE 14 – (1) Fakültenin eğitim-öğretim programında her dönem bir sonraki dö-

nemin ön şartıdır. Ortak zorunlu dersler ve seçmeli dersler dışında, bir dönemin bütün dersleri,
uygulamaları ve stajları başarılmadan bir üst döneme geçilemez.

(2) Dönem I, Dönem II ve Dönem III’te, ortak zorunlu ve seçmeli derslerden başarısız
olan öğrenciler, bir üst döneme devam eder. Ancak öğrenciler, Dönem IV’e başlamadan önce
bu derslerden başarılı olmak zorundadır.

Derslerin AKTS kredisi
MADDE 15 – (1) Bir dersin belirlenen öğrenme kazanımları için gerekli çalışma yükü

dersin AKTS kredisini ifade eder.
(2) Her dersin AKTS kredisi eğitim-öğretim programında belirtilir. Dersin AKTS kredisi

öğrencinin dönem çalışma yükü temel alınarak ilgili anabilim dalı akademik kurul kararı, dö-
nem koordinatörlüğü ve Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Kurulunun önerisi üzerine Fakülte Ku-
rul kararı ile belirlendikten sonra Senatoda onaylanır.

(3) Bir eğitim-öğretim yılı için ders ve uygulama kredisi toplamı 60 AKTS’dir.
Devam mecburiyeti
MADDE 16 – (1) Fakültede derslere devam zorunludur. Fakültede derslere devamın

izlem yöntemi Dekanlık tarafından belirlenir.
(2) Dönem I, Dönem II ve Dönem III’te, öğrencilerin devamına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Dönem I, Dönem II ve Dönem III’te yer alan ders kurullarının her biri kendi içeri-

sinde değerlendirilir. Mazereti olsun veya olmasın bu ders kurullarındaki teorik derslerin
%30’undan fazlasına katılmayan öğrenci o ders kurulundan sıfır notu alır ve sınava giremez.

b) Dönem I, Dönem II ve Dönem III’te, bir dönem içindeki tüm teorik derslerde toplam
devamsızlığı mazereti olsun veya olmasın, %30’u aşan öğrencilerin dönem sonu sınavı ve bü-
tünleme sınavlarına girme hakkı yoktur. Bu öğrencilere TT notu verilir.

c) Mazereti olsun veya olmasın bir ders kurulunda, 10 saat ve üzeri pratik dersi bulunan
anabilim dalına ait pratik ders saatlerinin toplamının %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci,
o anabilim dalına ait pratik sınavına alınmaz ve pratik notu sıfır olarak değerlendirilir. Bu du-
rumda öğrenci pratik sınavdan ayrıca baraj altı kalır.

ç) Mazereti olsun veya olmasın bir ders kurulunda, 10 saatten daha az pratik dersi bu-
lunan anabilim dalına ait pratik derslerden, iki ders saatine katılmayan öğrenci, o anabilim da-
lına ait pratik sınavına alınmaz ve pratik notu sıfır olarak değerlendirilir. Bu durumda öğrenci
pratik sınavdan ayrıca baraj altı kalır.
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d) Mesleksel beceri uygulamaları bir bütün olarak değerlendirilir. Bir ders kurulundaki
toplam mesleksel beceri uygulamaları 10 saatten daha az ise 2 ders saatlik uygulamaya katıl-
mayan, ders kurulundaki toplam mesleksel beceri uygulamaları 10 saatten daha fazla ise ders
saatlerinin toplamının %20’sinden fazlasına katılmayan öğrencinin, o ders kurulundaki mes-
leksel beceri pratik/uygulama notu sıfır olarak değerlendirilir. Bu durumda öğrenci mesleksel
beceri pratik/uygulama sınavından ayrıca baraj altı kalır.

e) Ders kurullarında öğrenci yoklamaları dersi veren öğretim elemanları tarafından ya-
pılır. Ders kurullarında yapılan yoklama ilgili öğretim elemanı tarafından öğrenci işlerine ders
sonunda teslim edilir. Yoklamaların tasnifi, birleştirilmesi ve değerlendirilmesi işlemi Fakülte
öğrenci işleri ve ilgili dönem koordinatörlüğü tarafından yürütülür. Ders kurulu sonlarında ve
dönem sonunda derslere devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler dönem koordinatörlüğü
tarafından Dekanlığa bildirilir ve devamsızlık durumu ilan edilir.

(3) Dönem IV ve Dönem V öğrencilerinin devamına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Her bir staj kendi içerisinde değerlendirilir. Mazereti olsun veya olmasın bir stajda

teorik derslerin %30’undan fazlasına veya pratik derslerin %20’sinden fazlasına katılmayan
öğrenci o stajın staj sonu ve bütünleme sınavına giremez. Bu öğrencilere TT notu verilir.

b) Staj derslerinde öğrenci yoklamaları stajı veren öğretim elemanları tarafından yapılır.
Staj sonunda staja devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler anabilim dalı başkanlığı tara-
fından ilan edilir ve dönem koordinatörlüğü aracılığı ile Dekanlığa bildirilir.

(4) Dönem VI öğrencilerinin devamına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Her bir staj kendi içerisinde değerlendirilir. Mazereti olsun veya olmasın devamsızlık

% 10’u geçtiği takdirde bu öğrencilere ilgili stajdan TT notu verilir.
b) Dönem VI stajlarında devamsızlık %10’u geçmediği takdirde öğrenci, devam etme-

diği pratik çalışmaları, anabilim dalının imkânları ölçüsünde öğretim üyesinin gösterdiği gün
ve saatte telafi etmek zorundadır. Mazereti olsun veya olmasın telafi çalışmalarını yapmayan
öğrenci o stajdan TT notu alır.

(5) Devamsızlıktan kalan öğrenciler ilgili dönemi/stajı aynen tekrar ederler. Tüm tek-
rarlarda devam zorunluluğu vardır.

(6) Derslere devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler, sınavın en geç 1 gün öncesinde
ilan edilir.

(7) Devamın imza karşılığı/kartla izlenmesi durumunda başkasının yerine imza atan/kart
geçiren öğrenci/öğrencilerin tespiti halinde ilgili öğrenci/öğrenciler hakkında disiplin soruş-
turması açılır.

(8) Öğrencilerin aldıkları sağlık raporları devamsızlıktan sayılır.
Mazeretler
MADDE 17 – (1) Senato tarafından belirlenen sebepler veya sağlık nedeniyle öğren-

cinin mazeretli sayılmasına öğrencinin yazılı başvurusu üzerine Yönetim Kurulu karar verir.
(2) Öğrencinin, eğitim-öğretim süresinde, sağlık raporu ile mazeretli sayılabilmesi için

hastalığını sağlık raporu ile belgelendirmesi ve bu raporun Yönetim Kurulunca kabul edilmesi
gerekir. Sınav günü alınan sağlık raporlarında raporun tarihi ile birlikte saatinin de belirtilmiş
olması gerekir.

(3) Sağlık mazereti Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere
devam edemez ve sınavlara giremez. Herhangi bir nedenle hastalık izni almış ve hastalık izin
süresinin bitim tarihinden önce eğitim-öğretimine başlamak isteyen öğrencilerin, yeni bir sağlık
raporu ile öğrenimlerine devam edecek durumda olduklarını kanıtlamaları gerekir.

(4) Mazeretlerle ilgili her türlü başvurunun, mazeretin ortaya çıktığı tarihten itibaren
beş iş günü içerisinde yazılı olarak Dekanlığa bildirilmesi gerekir. Daha sonra yapılan başvu-
rular, geç sunulan raporlar işleme konulmaz.
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(5) Mazereti kabul edilmiş olsa bile öğrencinin devam şartını yerine getirmiş olması
gerekir.

(6) Üniversite adına kültür, spor ve bilim faaliyetlerine katıldığı için görevli izinli sa-
yılan öğrencilerin görevli izinli sayıldıkları süreler devamsızlıktan sayılmaz. Öğrenciler, bu
süreler içinde giremedikleri uygulama çalışmalarını ders kurulları/stajlar için anabilim dalla-
rının imkânları ölçüsünde belirlenen gün ve saatlerde, aday hekimlik öğrencileri için ise, de-
vamsız olduğu günleri aday hekimlik eğitiminin sonunda telafi eder. İlan edilen telafi uygula-
masına katılmayan öğrenciler, bulunduğu ders/staj kurulu veya aday hekimlik dönemindeki
stajların devam koşulunu karşılamadığı durumda devam şartını yerine getirmemiş sayılır. Öğ-
renciler bu süreler içerisinde katılamadıkları sınavlara Yönetim Kurulunca belirlenecek tarih-
lerde girerler. Ancak ders kurulları/stajlarda kuramsal derslerin %40’ından fazlasına katılmayan
veya pratik derslerin ve uygulama çalışmalarının %30’undan fazlasına katılmayan veya aday
hekimlik dönemindeki stajların %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenciler her koşulda de-
vamsız sayılırlar, bitirme sınavlarına alınmazlar ve ilgili ders kurulundan sıfır notunu alırlar,
ilgili stajı tekrar ederler.

(7) Mazeret sınavlarına ilişkin esaslar aşağıdaki şekildedir:
a) Mazeretleri nedeniyle ders kurulu sınavına giremeyen ve Yönetim Kurulunca maze-

retleri kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır.
b) Ders kurulu mazeret sınavı Yönetim Kurulunca belirlenen günde yapılır.
c) Mazeret sınavına girmeyen öğrenci için tekrar mazeret sınavı açılmaz.
ç) Mazeret sınavının biçimi ve uygulanış şekli ilgili koordinatörlük/anabilim dalı tara-

fından belirlenir.
d) Dönem sonu sınavı ve staj sınavı için mazeret sınavı açılmaz. Bu sınavlara devam-

sızlık nedeni dışında giremeyen öğrenciler bütünleme sınavına girebilir.
e) Bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz.

YEDİNCİ BÖLÜM
İzinli Ayrılma, Kayıt Silme ve İlişik Kesme

İzinli ayrılma
MADDE 18 – (1) Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli sebepleri olan ve ma-

zereti Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrencilere yıl/dönem izni verilebilir. Bir öğrenci en
fazla, üst üste ya da aralıklı olarak iki yıl için izinli sayılabilir. Ancak, sağlık raporuna bağlı
olarak yapılacak izin işlemlerinde bu süre şartı aranmaz.

(2) Öğrenci izinli olduğu süre içinde öğrenimine devam edemez. Bu durumda, öğren-
cinin her türlü öğrencilik hakları dondurulur.

(3) Öğrenime ara verme izni alan bir öğrencinin öğrenimine ara verdiği süre, öğrenim
sürelerinin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

(4) Bir yıl süreli ara verme izni, dönem başlangıcından o dönem sınavlarının sona erdiği
tarihe kadar olan süreyi kapsayacak şekilde verilir.

(5) Öğrencinin hastalık mazereti nedeniyle izinli ayrılabilmesi için en az altı haftalık
bir süreyi kapsayan ve ilgili yönetim kurulunca uygun görülen sağlık kurulu raporu sunması
gerekir.

Başvuru şekli ve süresi
MADDE 19 – (1) İzin istekleri gerekçeli bir dilekçe ve belgelerle birlikte Dekanlığa

yapılır.
(2) İzin isteklerinin en geç derslerin başlamasını takip eden ilk hafta içinde yapılması

esastır. Ani hastalık ve beklenmedik durumlar dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak baş-
vurular işleme konulmaz.
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İzin dönüşü
MADDE 20 – (1) İzin almış olan öğrenciler, izinlerinin bitiminde normal kayıtlarını

yaptırarak öğrenimlerine devam ederler. Ancak bulaşıcı bir hastalık nedeni ile izin almış olan
öğrenciler, öğrenimlerine devam edecek durumda olduklarını, sağlık kurulu raporu ile kanıt-
lamak zorundadırlar.

(2) Herhangi bir nedenle hastalık izni almış ve hastalık izin süresinin bitim tarihinden
önce eğitim-öğretimine başlamak isteyen öğrencilerin, yeni bir sağlık kurulu raporu ile öğre-
nimlerine devam edecek durumda olduklarını kanıtlamaları gerekir.

Kayıt silme
MADDE 21 – (1) İlgili mevzuatta azami öğrenim süresinin tamamlanıp tamamlanma-

dığına bakılmaksızın aşağıdaki durumlarda öğrencinin kaydı silinir:
a) Kendi isteği ile kayıt silme dilekçesi vermesi.
b) Yatay geçiş yoluyla başka bir yükseköğretim kurumuna kabul edilmesi.
c) Üniversiteden kurumundan çıkarma cezası alması.
ç) İlgili mevzuatta belirtilen şekilde örgün olmayan öğretim programları hariç olmak

üzere, başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi.
d) Kayıt işleminin, eksik belge veya sahte belge ile yapıldığının veya kayıt hakkı ka-

zanamadığının anlaşılması.
e) Yönetim Kurulunun başvurusu üzerine, sağlık kurulu tarafından yapılan inceleme

sonucunda, ilgili öğrencinin hekimlik yapmasının uygun olmadığına dair rapor verilmiş olması.
f) Öğrencinin vefatı halinde.
(2) Üniversiteden kayıt silme işlemleri birinci fıkranın (a) ve (c) bentleri hariç Yönetim

Kurulu kararı ile yapılır. Kendi isteği ile kayıt sildirmek isteyen öğrencinin ilişik kesme işlemi
tamamlandıktan sonra Dekanlık oluru ile kaydı silinir.

(3) Kaydı silinen öğrencilerin (yatay geçiş yoluyla başka bir üniversiteye kabul edilen
öğrenciler hariç) ödemiş oldukları öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti iade edilmez.

(4) Kaydı silinen öğrencinin durumu, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve ilgili ku-
rumlara bildirilir.

İlişik kesme
MADDE 22 – (1) Üniversiteden mezun olan öğrencilerin diplomalarını veya kendi is-

teği ile kayıt sildirenlerin ve Üniversiteden çıkarılanların dosyalarındaki kendilerine ait belge-
leri alabilmeleri için Üniversite tarafından tespit edilen ilişik kesme işlemlerini yapmış olmaları
şarttır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Sınavlara İlişkin Esaslar, Sınavların Değerlendirilmesinde Kullanılan Puan,

Not ve Katsayılar
Dönem I, Dönem II ve Dönem III sınavları ile ilgili esaslar
MADDE 23 – (1) Dönem I, Dönem II, Dönem III’te aşağıdaki sınavlar yapılır:
a) Ders kurulu sınavı: Her ders kurulu sonunda yapılan sınavdır. Ders kurulu sınavı ara

sınav yerine geçer.
b) Dönem sonu sınavı: Her akademik yılın sonunda son ders kurulu sınavının bitimin-

den en erken on dört, en geç yirmi bir gün sonra yapılan ve o yıl okutulan tüm ders kurullarını
kapsayan sınavdır.

c) Dönem sonu bütünleme sınavı: Dönem sonu sınavından itibaren en erken on dört,
en geç yirmi bir gün sonra yapılan sınavdır. Dönem sonu sınavı ve ders kurulları not ortalama-
sıyla başarılı olamayan ve dönem sonu sınav hakkını kazandığı halde bu sınava herhangi bir
nedenle giremeyen öğrenciler bütünleme sınavına girebilir.
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ç) Mesleki beceri uygulamaları sınavı: Mesleki beceri uygulamaları olan her ders ku-
rulunda yapılır.

d) Probleme dayalı öğretim değerlendirmesi: Probleme dayalı öğretim uygulamaları
olan her ders kurulunda yapılır.

e) Mazeret sınavı: Mazeretleri nedeniyle ders kurulu sınavına giremeyen ve Yönetim
Kurulunca mazeretleri kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Ders kurulu mazeret
sınavı bir defa ve Dekanlıkça belirlenen tarihte yapılır. Mazeret sınavına girmeyen öğrenci için
tekrar mazeret sınav hakkı verilmez. Dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavları için mazeret
sınav hakkı verilmez.

(2) Sınav sonucu, analizler ve gerekirse düzeltmeler yapıldıktan sonra en geç 7 iş günü
içinde açıklanır. Tüm sınav notları, ilgili koordinatörlük tarafından Dekanlığın onayı ile ilan
edilir.

Dönem I, Dönem II, Dönem III sınavlarındaki başarının değerlendirilmesi
MADDE 24 – (1) Ders kurulları sınav notlarının hesaplanmasında aşağıdaki esaslara

uyulur:
a) Kurul sınavları yazılı sınav olarak ve/veya ödev/proje gibi alternatif yöntemler kul-

lanılarak yapılır. Sınavlar yüz yüze ve/veya dijital imkanlar kullanılarak yapılabilir. Uygulaması
olan kurullarda yazılı sınavlara ek olarak yüz yüze ve/veya dijital imkanlar kullanılarak pra-
tik-uygulama ve/veya sözlü sınavı da yapılabilir. Probleme dayalı öğretim, mesleki beceri eği-
timi ve benzeri diğer eğitim uygulamaları için farklı değerlendirme yöntemleri belirlenebilir.

b) Pratik derslerin toplam notu ve derslere göre dağılımı, mesleki beceri uygulamaları
ile probleme dayalı öğretim (PDÖ) ve benzeri diğer eğitim ve sınav uygulamalarının not ağırlığı
ve kurullara göre dağılımı eğitim-öğretim programı içeriği doğrultusunda dönem koordinatör-
lerince belirlenir.

c) Bir ders kurulu sınavında her dersin ve pratik/uygulama sınavının kendi barajı vardır.
Baraj sınırı % 50’dir. Öğrenci ders kurulu sınavında kurulu oluşturan derslerin bir veya birka-
çından % 50’nin altında not alırsa o dalda elde ettiği puan ile o dalın toplam puanının % 50’si
arasında kalan puan farkı, sınav toplam puanından düşülerek o ders kurulu sınav notu belirlenir.
Soru sayısı, o sınavdaki toplam soru sayısının %5’inden daha az olan dersler için ilgili dönem
koordinatörü tarafından baraj uygulamasının birleştirilmesine karar verilebilir. Ders kurulunu
oluşturan derslere ait teorik ve pratik puanlar toplanarak ders kurulu sınav puanı bulunur.

ç) Ders kuruluna ait toplam puanın hesaplanmasında sonucun eksi olarak bulunması
durumunda bu puan sıfır olarak değerlendirilir.

(2) Ders kurulları ortalama notu: Herhangi bir dönemin ders kurulları not ortalamasını
hesaplamak için; o dönemdeki her bir kurulun AKTS değeri, o kuruldan alınan harf notunun
katsayısı ile çarpılır. Çarpım sonucunda bulunan değerler toplanır ve elde edilen toplam değer,
bu kurulların toplam AKTS değerine bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane
olarak gösterilir.

(3) Ders kurulları dönem sonu ve bütünleme sınavları, yazılı sınav olarak ve/veya
ödev/proje gibi alternatif yöntemler kullanılarak yapılır. Sınavlar yüz yüze ve/veya dijital im-
kanlar kullanılarak yapılabilir. Yazılı sınavlara ek olarak yüz yüze ve/veya dijital imkanlar kul-
lanılarak pratik (uygulama) ve/veya sözlü sınavı da yapılabilir.

(4) Başarılı sayılabilmek için ders kurulları dönem sonu sınavı veya ders kurulları dö-
nem sonu bütünleme sınavından en az 50 puan almak zorunludur.

(5) Ders kurulları dönem sonu başarı notu, ders kurulları ortalama notunun %60’ı ve
dönem sonu sınavından alınan notun %40’ının toplanması ile elde edilen nottur. Bütünlemeye
kalan öğrencilerin dönem sonu başarı notunun hesaplanmasında dönem sonu sınavından alınan
not yerine bütünleme sınavından alınan not esas alınır. Öğrencinin bir üst sınıfa geçebilmesi
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için, ders kurulları dönem sonu sınavı veya ders kurulları dönem sonu bütünleme sınavından
en az 50 alması ve ders kurulları dönem sonu başarı notunun 100 üzerinden en az 60 olması
gerekir.

(6) Ortak zorunlu dersler ile TIP/MED kodlu olmayan seçmeli/zorunlu derslerin yürü-
tülmesinde ve sınavlarının değerlendirilmesinde 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim
Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Dönem sonu sınavından muafiyet hakkı
MADDE 25 – (1) Ders kurulları ortalama notu 85 ve üzerinde olan ve her bir ders ku-

rulundan en az 60 ve üzerinde not alan öğrencilerin, dönem sonu sınavına girme zorunlulukları
yoktur. Dönem sonu sınavından muafiyet hakkı elde eden öğrencilerin ders kurulları ortalama
notu, ders kurulları dönem sonu başarı notu olarak kabul edilir.

(2) Dönem sonu sınavından muafiyet hakkı elde etmiş olmasına rağmen söz konusu sı-
nava katılmak isteyen öğrenciler, bu isteklerini sınav tarihinden en az 7 gün önce yazılı olarak
Dekanlığa bildirmek zorundadır. Not yükseltmek amacıyla dönem sonu sınavına giren öğren-
ciler için ders kurulları dönem sonu başarı notu hesaplanırken, son aldıkları puan değerlendir-
meye alınır.

Dönem tekrarı
MADDE 26 – (1) Ders kurulları dönem sonu sınavı notu veya ders kurulları dönem

sonu bütünleme sınavı notu ve ders kurulları dönem sonu başarı notu bu Yönetmelikte belirtilen
puanların altında olan öğrenci, başarısız kabul edilir ve sınıfta kalmış sayılır. Bu öğrenciler o
dönemi bir defa daha tekrarlar ve sınavlara yeniden girerler. Bu tekrarlarda, öğrencilerin ders-
lere devam zorunluluğu vardır.

Dönem IV ve Dönem V dersleri
MADDE 27 – (1) Dönem IV ve Dönem V’te klinik dersler staj halinde yapılır. Staj uy-

gulaması yapılacak klinikler ve staj süreleri Koordinatörler Komisyonu ve Mezuniyet Öncesi
Tıp Eğitimi Kurulunun önerisi üzerine Fakülte Kurulu tarafından belirlenerek eğitim-öğretim
yılı başında ilan edilir. Gerekli durumlarda aynı süreçlerden geçerek Fakülte Kurulu tarafından
seçmeli staj uygulaması açılabilir ve stajların bazılarının birleştirilmesi ile staj blokları oluştu-
rulabilir. Staj programları, Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programının
güncel hali esas alınarak hazırlanır ve uygulanır.

Staj sınavı
MADDE 28 – (1) Dönem IV ve Dönem V’te staj sınavları, ilgili anabilim dalı tarafın-

dan belirlenen ve daha önce ilan edilmiş olan yöntemlerle yapılır.
(2) Sınavlar; yazılı sınav ve/veya sözlü ve/veya pratik (hasta veya olgu sunumu, mua-

yene, klinik beceri uygulaması, hasta başı görüşme ve benzeri gibi uygulamalı) sınav olarak
ve/veya ödev/proje gibi alternatif yöntemler kullanılarak yapılır. Sınavlar yüz yüze ve/veya di-
jital imkanlar kullanılarak da yapılabilir. Sözlü ve/veya pratik sınavlar anabilim dallarının ola-
nakları ölçüsünde yapılandırılmış sınavlar şeklinde yapılır. Ödev, proje, formatif değerlendirme,
klinik performans değerlendirmesi ve benzeri değerlendirme yöntemleri stajda uygulanacaksa
bu değerlendirme yöntemlerinin staj sınavına katkıları Anabilim Dalı Kurul Kararı ile belirlenir.

(3) Başarılı sayılmak için staj sınavlarının her aşamasında en az 60 puan almış olmak
gereklidir. Staj notu her aşamanın aritmetik ortalaması şeklinde hesaplanır.

(4) Staj sınavları anabilim dalında ders veren öğretim elemanlarının katılımı ile ger-
çekleştirilir. Sözlü ve pratik sınavlar mümkün olduğunca en az iki öğretim elemanından oluşan
bir komisyon tarafından yapılır. Anabilim dalındaki öğretim elemanı sayısı az ise, diğer ana-
bilim dallarından sınavın yürütülmesine destek için öğretim elemanı desteği alınabilir.
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(5) Sınav sonuçları en geç 5 iş günü içinde ilan edilir. Staj notları, ilgili anabilim dalı
tarafından ilan edilir ve dönem koordinatörlüğü aracılığıyla Dekanlığa iletilir.

Staj bütünleme sınavı ve stajların tekrarı
MADDE 29 – (1) Dönem IV ve Dönem V’te staj sınavlarında başarılı olmayan öğren-

ciler, bu stajların bütünleme sınavına girerler.
(2) Bütünleme sınavları o dönemin son stajının bitiminden en az 5 gün sonra başlayacak

şekilde programlanır.
(3) Bütünleme sınavlarında başarılı olmayan öğrenciler, bu staj veya stajları bir sonraki

ders yılında tekrarlar. Bu tekrarların tamamında devam zorunluluğu vardır. Öğrenciler tekrar
ettiği stajın sonunda sınava alınır. Başarısız olan öğrenciler aynı stajın bir sonraki staj sonu sı-
navı gününde bütünleme sınavına alınır.

(4) Dönem IV ve Dönem V’te o dönem programında yer alan tüm stajlar başarı ile ta-
mamlanmadan üst sınıfa geçilemez.

(5) Dönem IV ve Dönem V’te öğrenci devamsız olduğu veya başarısız olduğu dersi bir
sonraki yılın ilk öğrenci grupları ile tekrarlar ve sınavına girer. Öğrenci tekrarlamak zorunda
olduğu tüm derslerinden başarılı olduğu takdirde yeni ders yılının başlamasını beklemeden öğ-
renim programının elverdiği bir zamanda yeni öğrenci grubu ile Dönem V veya Dönem VI öğ-
renimine başlayabilir.

(6) Dönem IV veya Dönem V’e ait tüm stajlarını tamamladıktan sonra sadece tek bir
stajdan devamını aldığı halde başarısız olan ve bir üst döneme başlayabilecek durumda bulunan
öğrencilere, bir sonraki eğitim-öğretim yılı Dönem V veya Dönem VI’ya başlama tarihinden
önce bütünleme sınavına ek olarak staj tekrarı olmadan ve tek bir staj için bir defaya mahsus
olmak üzere sınav hakkı verilir. Başarılı olanlar Dönem V veya Dönem VI’ya başlatılır. Başa-
rısız olan öğrenciler ise stajı tekrar alırlar.

(7) Staj sonu sınavı ve bütünleme sınavları için mazeret sınav hakkı verilmez.
(8) Dönem IV ve Dönem V’te mazereti Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir nedenle

de olsa devamsızlık sınırını aşmış olan öğrenciler, staj sonu sınavına alınmazlar ve bu öğren-
cilerin stajı tekrarlamaları gerekir.

(9) Staj bütünleme notları, ilgili anabilim dalı tarafından ilan edilir ve dönem koordi-
natörlüğü aracılığıyla Dekanlığa iletilir.

Sınavların düzenlenmesi
MADDE 30 – (1) Sınav tarihleri, akademik takvimde belirlenir. Sınav tarihleri ilan

edildikten sonra zorunlu haller dışında değiştirilmez. Sınavlar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi Sınav Kılavuzunda tanımlandığı şekilde yürütülür.

Sınavlara katılma ve sınavın geçerliliği
MADDE 31 – (1) Sınavlara girebilmek için kayıt, devam ve ilan edilmiş diğer koşulları

yerine getirmek gerekir.
(2) Öğrenci, girmeye hak kazandığı bütün sınavlara ilan edilen yer, gün ve saatte girmek

ve öğrenci kimlik kartını getirmek zorundadır.
(3) Öğrenci, girmeye hak kazandığı halde Yönetim Kurulunca kabul edilen bir mazereti

olmaksızın girmediği sınavdan veya sınavın herhangi bir kısmından başarısız sayılır ve sıfır
notu alır.

(4) Öğrencinin girme hakkının olmadığı bir sınava girmesi sonucunda aldığı not, ilan
edilmiş olsa dahi geçersiz sayılır.

(5) Sınavlarda kopya çeken veya kopya girişiminde bulunan öğrenci hakkında
18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğ-
renci Disiplin Yönetmeliğine göre gerekli işlemler yapılır. Kopya çeken veya kopya girişiminde
bulunduğu, yapılan soruşturma sonucunda tespit edilen öğrencinin sınav notu sıfır kabul edilir.
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(6) Sınavlar resmî tatiller hariç olmak üzere cumartesi günleri ve mesai saatleri dışında
da yapılabilir.

(7) Sınav sonuçları Dekanlık tarafından ilan edilir. Öğrencilere sınav soru ve cevapları
ile ilgili sınav sonrasında geri bildirim verilir.

Puan, not ve katsayılar
MADDE 32 – (1) Fakültede ders kurulları ve stajlar için yapılan sınav sonuçlarının de-

ğerlendirilmesinde kullanılan puan, harf notu başarı derecesi ve katsayıları aşağıda gösteril-
miştir:

a)
Puan Harf Notu Başarı Derecesi Katsayısı
90-100 AA Pekiyi 4,00
80-89 BA İyi – Pekiyi 3,50
70-79 BB İyi 3,00
65-69 CB Orta 2,50
60-64 CC Geçer 2,00
0-59 FF Başarısız 0,00
b) TT notu: Teorik ve/veya uygulamalı dersler ile stajlara devam yükümlülüğünü yerine

getirmeyen öğrenciye verilen nottur. Bu notu alan öğrencinin dönem sonu ve bütünleme sı-
navlarına girme hakkı yoktur.

c) MM: Yabancı dil hazırlık programı yeterlik sınavında başarılı olan öğrencilere, ortak
zorunlu yabancı dil (İngilizce, Almanca, Fransızca) derslerinde verilen nottur.

(2) Ortak zorunlu dersler ile TIP/MED kodlu olmayan seçmeli/zorunlu derslerin yürü-
tülmesinde ve sınavlarının değerlendirilmesinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans
ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(3) Sınav sonuçları harf notu olarak veya 100 tam not üzerinden ilan edilir.
(4) Dönem not ortalaması ve genel not ortalaması şu şekilde hesaplanır:
a) Dönem not ortalaması hesabında; öğrencinin her dönem aldığı derslerin harf notu

katsayıları, bu derslere ait AKTS değerleri ile çarpılarak elde edilen sonuçlar toplanır ve AKTS
değerlerinin toplamına bölünür. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane olarak verilir.

b) Genel not ortalaması hesabında ise, ilk dönemden itibaren öğrencinin aldığı tüm
derslerin harf notu katsayıları, bu derslere ait AKTS değerleri çarpılarak elde edilen sonuçlar
toplanır ve bu değer AKTS değeri toplamına bölünür. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane
olarak verilir.

c) Dönem ve genel not ortalaması hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı
en son not geçerlidir.

ç) Muafiyet sınavına girilerek alınan notlar, dönem ve genel not ortalaması hesabına
katılır.

Sınav sorularına ve sonuçlarına itiraz
MADDE 33 – (1) Sınav sorularına yapılacak itirazlar, sınav sonucu ilan edildikten son-

raki en geç 3 iş günü içinde Dekanlık Öğrenci İşleri Birimine yapılır. Öğrenci itirazını destek-
lemek üzere ek belgeler sunabilir. Dekanlık itirazları bir üst yazı ile ilgili dönem koordinatörüne
iletir. İtirazlar bir dekan yardımcısı başkanlığında, dönem koordinatörü ve bir koordinatör yar-
dımcısından oluşan 3 kişilik kurul tarafından incelenir. Kurul, ilgili öğretim üyesinden itiraz
edilen sınav sorusunun şekil, bilgi, içerik ve benzeri açısından hatalı olup olmadığı yönünden
değerlendirmesini talep eder. İlgili öğretim üyesi sınav soru itiraz formuna cevabını tıbbi lite-
ratür desteği ile bu Kurula sunar. Kurul gerekli olması durumunda başka görüşlere başvurabilir.
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(2) Sınav notuna yapılacak itirazlar, sınav sonucu ilan edildikten sonraki en geç 3 iş
günü içinde Dekanlık Öğrenci İşleri Birimine yapılır. Dekanlık itirazları üst yazı ile ilgili Ölçme
Değerlendirme Kuruluna iletir. İtirazlar Ölçme Değerlendirme Kurulunca belirlenen 3 kişilik
bir İnceleme Kurulu tarafından değerlendirilir.

(3) İtirazlar 3 iş günü içerisinde sonuçlandırılır ve Dekanlığa iletilir. İtiraz sonucunda
yapılan yeni değerlendirme sonucuna tekrar itiraz yolu kapalıdır.

(4) Sınavda iptal edilen soru olursa, sınav kalan toplam soru sayısı üzerinden değer-
lendirilir.

(5) Notların ilanından sonra not değişikliğini gerektiren bir hususun ortaya çıkması du-
rumunda not değişiklikleri Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir, Dekanlık tarafından ilan edilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Aday Hekimlik (İntörnlük Dönemi-DönemVI) Eğitim Esasları

Aday hekimlik dönemi eğitim esasları
MADDE 34 – (1) Aday hekimlik dönemindeki eğitim programının amacı; öğrencinin

daha önceki yıllarda edindiği teorik ve pratik bilgilerin klinik uygulamalarını yaptırmak, öğ-
renciye hekimlik mesleğinin uygulanmasında deneyim ve beceri kazandırmak, hekim adayını
bu mesleği yalnız başına en iyi biçimde uygulayabileceği düzeye getirmektir.

(2) Aday hekimlik dönemi aralıksız on iki ayı kapsayan bir dönemdir.
(3) Aday hekimlik döneminde klinik dersler staj halinde yapılır. Staj uygulaması yapı-

lacak klinikler ve staj süreleri Koordinatörler Komisyonu ve Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi
Kurulunun önerisi üzerine Fakülte Kurulu tarafından belirlenerek eğitim-öğretim yılı başında
ilan edilir. Gerekli durumlarda aynı süreçlerden geçerek Fakülte Kurulu tarafından seçmeli staj
uygulaması getirilebilir ve stajların bazılarının birleştirilmesi ile staj blokları oluşturulabilir.

(4) Fakültenin aday hekimlik uygulaması yapılan her anabilim dalında öğretim üyele-
rinden biri, eğitim-öğretim yılının başlamasından en az 15 gün önce Anabilim Dalı Kurulu ta-
rafından o eğitim-öğretim yılı için anabilim dalı aday hekimlikten sorumlu öğretim üyesi olarak
görevlendirilir ve Koordinatörlük aracılığı ile Dekanlığa bildirilir. Bu öğretim üyesi bu dönemin
eğitim-öğretiminin düzenli bir şekilde yürütülmesinde anabilim dalı başkanı ve dönem koor-
dinatörlüğü ile işbirliği yapar.

(5) Bu dönemde öğrenci, acil servis, klinik, poliklinik, laboratuvar, ameliyathane, yoğun
bakım, saha çalışmaları gibi alanlarda öğretim elemanı kontrolünde çalışır.

(6) Aday hekimlik dönemi öğrencileri, eğitim gördükleri anabilim ve bilim dallarının
şartlarına uymak, nöbet tutmak, ameliyat, laboratuvar çalışması, vaka takdimi, konferans, se-
miner ve diğer bilimsel faaliyetlere katılmak zorundadır.

(7) Bu dönemde her anabilim dalında yapılan çalışma sonunda öğrencinin başarı duru-
mu; hasta ve hasta sahipleri ile ilişkisi, görevine bağlılık derecesi, mesleki bilgisi, işbirliği ye-
teneği, işe ilgisi, devamı, toplantılara katılımı ve staj karneleri göz önünde bulundurularak not
verilir. Öğrencilerin bir staj/staj bloğunda başarılı olarak değerlendirilebilmesi için devam şart-
larını sağlamış ve ilgili anabilim dalı tarafından belirlenen aday hekim yeterlilik değerlendir-
mesinden en az 60 puan almaları gerekir. Öğrencilerin aday hekim yeterlilik değerlendirmesi
ve staj karnesi, staj bitiminde anabilim dalı başkanlığı tarafından Dekanlığa iletilir.

(8) Aday hekimlik dönemi stajlarının bir veya birkaçından başarılı olamayan öğrenciye
ilgili mevzuatta belirtilen azami eğitim-öğretim süresi dikkate alınarak başarısız olduğu
staj/stajlarını başarılı oluncaya kadar tekrarlama hakkı verilir. Bu tekrarların tamamında devam
zorunluluğu vardır.

(9) Aday hekimlik dönemi, Fakültenin anabilim/bilim dallarında yapılır. Seçmeli stajı,
Yönetim Kurulunun onayı ile yurt içi veya yurt dışında eğitim veren sağlık kuruluşlarında da
yapılabilir. Öğrenciler yurt içi veya yurt dışı seçmeli staj tercihlerini programın başlamasından
en az iki hafta önce Dekanlığa dilekçe ile bildirmek zorundadır.
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(10) Yurt içindeki tıp fakültelerinin son sınıf öğrencileri, fakültelerinin izni ve Yönetim
Kurulu kararı ile aday hekimlik stajlarından bir veya birkaçını Fakültede yapabilir.

ONUNCU BÖLÜM
Mezuniyet Durumu, Mezuniyet Başarı Derecesinin Tespiti

Mezuniyet durumu
MADDE 35 – (1) Tıp Fakültesinden 6 yıllık eğitim-öğretim sonunda mezun olabilmek

için minimum mezuniyet kredisi 360 AKTS ve genel not ortalaması en az 2.00 olmalıdır.
(2) Öğrenim süreleri sonunda eğitim-öğretim programını başarı ile tamamlayan öğren-

cilere tıp doktorluğu diploması verilir.
Mezuniyet genel not ortalaması
MADDE 36 – (1) Mezuniyet genel not ortalamasını hesaplamak için; her dönemde öğ-

rencinin dönem not ortalaması, dönem not ortalamalarına katılan toplam AKTS değeri ile çar-
pılır. Çarpım sonucunda bulunan değerler toplanır ve elde edilen toplam değer, dönem not or-
talamasına katılan derslerin toplam AKTS değerine bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden
sonra iki hane olarak gösterilir.

Mezuniyet başarı derecesinin tespiti
MADDE 37 – (1) Normal eğitim-öğretim süresi içinde mezun olan öğrenciler arasından

ilk üç dereceye girenlerin belirlenmesinde mezuniyet genel not ortalaması kullanılır.
(2) Bu şekilde hesaplanan genel not ortalamalarının eşit olması halinde sırayla Dönem

III, Dönem II, Dönem I, Dönem IV, Dönem V, Dönem VI’ya doğru dönem not ortalamaları kı-
yaslanır. Dönem not ortalaması yüksek olan öğrenci bir üst dereceden mezun olmuş sayılır.

(3) İlk üç dereceye giren öğrencilerin ayrıca şu şartları sağlaması gereklidir:
a) Yönetim Kurulunca kabul edilmiş mazeretler dışında yıl ve süre kaybetmemiş ol-

maları.
b) Dönem ve staj tekrarı yapmamış olmaları.
(4) İlk üç dereceye giren öğrenci listesi Dekanlık tarafından ilan edilir, bu öğrencilere

belge verilir ve Fakülte mezuniyet dereceye giren öğrenciler defterine kaydedilir.
Şeref ve yüksek şeref öğrencileri
MADDE 38 – (1) Mezuniyet genel not ortalaması 3.00-3.49 arasında olan öğrenciler

şeref öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olan öğrenciler ise yüksek şeref öğrencisi olurlar. Bu öğ-
rencilerin şeref ve yüksek şeref belgeleri diploma ile birlikte bir defaya mahsus olmak üzere
verilir ve isimleri Dekanlık tarafından Fakülte Şeref ve Yüksek Şeref Öğrencileri Defterine
kaydedilir.

(2) Şeref ve Yüksek Şeref Öğrenci Belgesi verilmeyecek haller şunlardır:
a) Üniversite öğrenciliği süresince uyarma cezası dışında disiplin cezası alan öğrenciler.
b) Yönetim Kurulunca kabul edilmiş mazeretler dışında yıl ve süre kaybetmiş olan öğ-

renciler.
c) Dönem ve staj tekrarı yapmış olan öğrenciler.

ON BİRİNCİ BÖLÜM
Kurullar ve Komisyonlar

Kurul ve komisyonların kurulması ve değiştirilmesi
MADDE 39 – (1) Dekanlık kurul ve komisyonlar kurabilir, olanların ismini değiştire-

bilir, birleştirebilir veya kaldırabilir.
Koordinatörler Komisyonu
MADDE 40 – (1) Koordinatörler Komisyonu; Dekan, eğitimden sorumlu Dekan Yar-

dımcısı, Başkoordinatör ve dönem koordinatörleri ile Fakülte öğrenci temsilcisinden oluşur.
Dekan komisyonun başkanıdır.
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(2) Baş koordinatör ve dönem koordinatörleri Dekanın önereceği aday/adaylar arasın-
dan Fakülte Kurulunca seçilir. Her dönem koordinatörü ve Başkoordinatör kendisine
yardımcı/yardımcılar atanmasını teklif eder ve bunlar Dekanın onayı ile atanırlar. Yardımcılar,
Başkoordinatör ve dönem koordinatörlerine çalışmalarında yardım ederler ve davet edilmeleri
halinde komisyon toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılırlar.

(3) Komisyon yılda en az dört kez toplanır.
Koordinatörler Komisyonunun görevleri
MADDE 41 – (1) Koordinatörler Komisyonunun görevleri şunlardır:
a) İlgili dönem ve kurullarının eğitim amaç ve hedeflerini belirlemek, program değer-

lendirme süreci içinde, yatay ve dikey entegrasyonu sağlayacak şekilde eğitim programlarını
hazırlamak, dönem programlarının birbirleri ile uyum, ilişki ve entegrasyonunu göz önünde
bulundurarak mezuniyet öncesi tıp eğitimi programını bütüncül olarak değerlendirip, son şek-
linin verilmesini sağlamak ve Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Kuruluna sunmak.

b) Dönem koordinatörlükleri tarafından hazırlanan akademik takvim taslağını değer-
lendirmek, son şeklini vererek Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Kuruluna sunmak.

c) Akademik takvimde yer alan ders ve staj programlarının, eğitim-öğretim etkinlikle-
rinin düzenli ve uyumlu bir biçimde yürütülmesini sağlamak.

ç) Zorunlu durumlarda eğitim-öğretim sürecinde ortaya çıkabilecek aksaklıkları önle-
mek üzere programda değişiklik önerilerini sunmak.

d) Akademik yıl bitiminde o akademik yıla ilişkin verileri koordinatörlerle birlikte de-
ğerlendirmek ve sonucu Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Kuruluna rapor halinde sunmak.

e) Fakültede yapılan sınavların sonuçlarını incelemek, başarı veya başarısızlık neden-
lerini tespit etmek ve bunları Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Kuruluna sunmak.

f) Eğitim-öğretimin kalitesini yükseltmek için gereken değişiklikler ve ders eğitim araç-
ları ile bunların alt yapısı hakkındaki önerileri sunmak.

g) Eğitim-öğretime ilişkin mevzuatta yapılması gereken değişiklikler konusunda görüş
ve öneriler sunmak.

ğ) Öğrenci danışmanlık hizmetlerini izlemek, incelemek ve değerlendirmek.
h) Eğitim-öğretim gereksinimleri ve tüm faaliyetlerle ilgili inceleme, araştırma ve proje

önerileri sunmak.
ı) Dekanlık tarafından talep edilen diğer çalışmaları yapmak.
Başkoordinatör
MADDE 42 – (1) Başkoordinatör, Fakültede mezuniyet öncesi tıp eğitimi programının

amaç ve öğrenim hedefleri doğrultusunda ve program değerlendirme süreci içinde hazırlan-
masını, yürütülmesini ve dönem koordinatörlerinin uyum içinde çalışmasını sağlar.

Dönem koordinatörü
MADDE 43 – (1) Dönem koordinatörü, ilgili dönemin mezuniyet öncesi tıp eğitim-

öğretim programının hazırlanmasına katkıda bulunmak ve eğitim-öğretiminin program değer-
lendirme süreci içinde düzenli bir şekilde yürütülmesi ve koordinasyonu ile görevlendirilmiş
öğretim üyesidir. Dönem koordinatör yardımcısı/yardımcıları dönem koordinatörüne çalışma-
larında yardımcı olur.

(2) Dönem koordinatörünün görevleri şunlardır:
a) Akademik takvim taslağını ilgili anabilim dallarının görüşünü alarak Başkoordinatöre

ve Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Kuruluna birlikte sunmak.
b) Sorumlu olduğu dönemin ders programının bütünlüğünü, entegrasyonunu ve düzenli

bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
c) Sorumlu olduğu dönemin devam çizelgelerini denetlemek ve sınavlara giremeyecek

öğrencileri Başkoordinatöre ve Dekanlığa bildirmek.
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ç) Dönem I, Dönem II ve Dönem III’te sorumlu olduğu dönemin ders kurulu, dönem
sonu ve bütünleme sınavlarının yapılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak.

d) Dönem IV ve Dönem V’te sorumlu olduğu dönemin sınavlarının anabilim dalları ta-
rafından hazırlanmasını ve uygulanmasını denetlemek.

e) Sınav sonuçlarının değerlendirilmesini ve sınavın istatistiki analizini yaparak açık-
lanmasını sağlamak.

f) Öğrencilerin sorunlarının çözümlenmesine ve danışman öğretim üyeleri ile ilişkile-
rinin düzenli yürütülmesine yardımcı olmak.

g) Her yıl en az iki kez dönem öğrencilerinin sorunları ve çözüm yolları için genel gö-
rüşme oturumu düzenlemek.

ğ) Genel görüşme oturumlarından ve yıl boyu eğitimle ilgili her türlü uygulamalardan
elde edilen, eğitimi olumlu veya olumsuz etkileyen sonuçları ve tavsiyeleri Başkoordinatör
aracılığı ile Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Kuruluna iletmek.

h) Ders Kurulu değerlendirme toplantılarına katılmak.
ı) Eğitim-öğretim sürecinin planlanması ve yürütülmesinde, Ölçme Değerlendirme Ku-

rulu tarafından yapılan anket sonuçlarından yararlanmak ve yapılan değişiklikleri paydaşlarla
paylaşmak.

Ders kurulu başkanı
MADDE 44 – (1) Her ders kurulunun bir başkanı olur. Ders kurulu başkanı, Koordi-

natörler Komisyonunun önerdiği adaylar arasından Dekan tarafından dönem başında görev-
lendirilir.

(2) Ders kurulu başkanı, ders kurulu sınavlarının hazırlık aşamasının yürütülmesinden
ve sınavların yapılmasından doğrudan sorumludur. Ders kurulu sınavlarıyla ilgili tüm işlem-
lerde Dönem koordinatörlüğü ile iş birliği yapar.

Staj eğitim sorumlusu
MADDE 45 – (1) Dönem IV ve Dönem V’te stajlarda eğitim veren her anabilim dalın-

daki öğretim üyelerinden biri eğitim-öğretim yılının başlamasından en az 15 gün önce Anabilim
Dalı Kurulu tarafından o eğitim-öğretim yılı için staj eğitim sorumlusu olarak görevlendirilir
ve Dekanlığa bildirilir. Staj eğitim sorumlusu, Anabilim Dalı Başkanı ve dönem koordinatörü
ile iş birliği halinde çalışır ve stajın eğitim programına uygun şekilde yürütülmesinden sorum-
ludur.

Staj sınav sorumlusu
MADDE 46 – (1) Dönem IV ve Dönem V’te stajlarda eğitim veren her anabilim dalın-

daki öğretim üyelerinden biri eğitim-öğretim yılının başlamasından en az 15 gün önce Anabilim
Dalı Kurulu tarafından o eğitim-öğretim yılı için staj sınav sorumlusu olarak görevlendirilir
ve Dekanlığa bildirilir. Staj sınav sorumlusu, sınavların yapılmasından doğrudan sorumludur.
Sınavların optik okuyucuda okutulması, sınava dair istatistiklerin alınması, sınav madde ve
maddi analizlerinin yapılması işlemlerini yapar. Staj sınavlarıyla ilgili tüm işlemlerde Anabilim
Dalı Başkanı ve dönem koordinatörlüğü ile iş birliği yapar.

Anabilim dalı aday hekimlik döneminden sorumlu öğretim üyesi
MADDE 47 – (1) Dönem VI’da stajlarda Fakültenin aday hekimlik uygulaması yapılan

her Anabilim Dalındaki öğretim üyelerinden biri eğitim-öğretim yılının başlamasından en az
15 gün önce Anabilim Dalı Kurulu tarafından o eğitim-öğretim yılı için anabilim dalı aday he-
kimlik döneminden sorumlu öğretim üyesi olarak görevlendirilir ve Dekanlığa bildirilir. Bu
öğretim üyesi ilgili dönemin eğitim-öğretiminin düzenli bir şekilde yürütülmesinde Anabilim
Dalı Başkanı ve dönem koordinatörlüğü ile iş birliği yapar.
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ON İKİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Akademik danışmanlık
MADDE 48 – (1) Dekanlık tarafından, Fakültenin öğretim elemanları arasından her

öğrenci için bir veya daha fazla akademik danışman görevlendirilir. Zorunlu nedenler olmadığı
sürece akademik danışman/danışmanlar öğrencinin öğrenim süresi boyunca değiştirilmez.

(2) Akademik danışmanın görevi, öğrencinin akademik hedefleri ile bireysel yeterli-
likleri arasında uyum sağlayabilmesi için bir yol gösterici olarak öğrenciye yardımcı olmaktır.
Danışmanlık için, eğitim-öğretim programında haftalık 2 ders saati zaman ayrılır ve ders prog-
ramında gösterilir.

Öğrenci değişimi programları
MADDE 49 – (1) Fakültede Erasmus, Farabi ve Mevlana değişim programları Rek-

törlüğün belirlediği şekilde Üniversitenin Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, Erasmus/Fa-
rabi/Mevlana Fakülte koordinatörlerinin, Başkoordinatörün, eğitimden sorumlu Dekan Yar-
dımcısının ve ilgili dönem koordinatörünün koordinasyonu ile gerçekleştirilir.

Disiplin işleri
MADDE 50 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri Yükseköğretim Kurumları Öğrenci

Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.
Öğrencilerin genel ve tebligat yükümlülükleri
MADDE 51 – (1) Öğrenciler; öğretim, ders ve sınav programları, başarı durumu çi-

zelgeleri ve diğer hususlar hakkında Üniversite ve Fakülte tarafından yapılan duyuruları ilgi
ve özenle izlemekle yükümlüdürler.

(2) Öğrenciler, posta adresleri ve iletişim bilgilerindeki değişiklikleri en geç 7 gün için-
de Fakülte öğrenci işlerine bildirmek zorundadırlar. Bu şekilde değişiklik bildiriminde bulun-
mamış, yanlış veya eksik adres vermiş olan öğrenciler, duyurunun dosyalarında mevcut en son
adreslerine yapılmış olması durumunda, kendilerine tebligat yapılmadığını iddia edemezler.
Bir hakkın doğmasına veya kaybına esas oluşturacak nitelikteki her türlü tebligat, öğrencinin
ilgili birimin öğrenci işlerine en son bildirdiği adresine konuyu belirten iadeli taahhütlü bir
mektup gönderilmek veya Fakültenin öğrenci panosunda bir hafta süre ile ilan edilmek suretiyle
ya da elden tebligatla yapılır. İadeli taahhütlü mektubun öğrencinin eline geçmiş olup olma-
masına bakılmaksızın, diğer işlemlerden herhangi birinin yapılmış olması, tebligat yerine geçer
ve öğrenci tebligat konusunda hiç bir hak talebinde bulunamaz.

(3) İadeli taahhütlü mektubun öğrencinin adresine ulaşmış olması durumunda, PTT
iade kartı üzerindeki tarih; aksi halde konu hakkında ilgiliye yapılan ilanın duyuru panosuna
asıldığı günün tarihi, tebliğ tarihi sayılır.

Yönerge
MADDE 52 – (1) Fakültenin eğitim-öğretimi ile ilgili ihtiyaç duyulan konularda yö-

nerge çıkarılabilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Muğla Sıtkı Koçman

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, ilgili diğer mevzuat hükümleri,
YÖK, Senato, Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik 2021-2022 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden:
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİ VE

REHABİLİTASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alan-
larına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul
ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fizyoterapi

ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (SUBÜ-FTR): Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fizyoterapi ve Re-

habilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörünü,
d) Sağlık Bilimleri Fakültesi: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sağlık Bilim-

leri Fakültesini,
e) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunu,
f) Senato: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Senatosunu,
g) Üniversite: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesini,
ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Toplumun yaşam kalitesini artırmak için fizyoterapi ve rehabilitasyon ile ilgili alan-

larda bilimsel araştırmalar ve uygulamalar yapmak.
b) İhtiyaç ve beklentilere uygun, kaliteli bir sağlık hizmeti sunmak.
c) Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin

eğitim ve uygulamalarına katkıda bulunmak.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Fizyoterapi ve rehabilitasyona yönelik klinik araştırmaların yürütülmesi, kanıt temelli

bakım protokol ve kılavuzlarının oluşturulması ve bu doğrultuda verilen hasta bakım sonuçla-
rının sürekli izlenmesini sağlamak.

b) Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında halkın sağlığını olumsuz yönde etkileyen ko-
nularda araştırmalar yapmak.

c) Bireylerin ve toplumun rehabilitasyon yöntemlerinin etkililiğini artırmak amacıyla
çalışmalar yapmak ve sağlık bilimlerinin gelişmesine katkıda bulunmak.

ç) Kapasite ve kaynak geliştirme planlaması ve yönetimi doğrultusunda faaliyetlerde
bulunmak, sağlık turizminin geliştirilmesi faaliyetleri ile bu alana katkı sağlamak.

d) Toplumun sağlığı için bakım, tanı, tedavi ve rehabilitasyon hizmeti vermek, toplum
sağlığı konusunda bireylerin bilinçlendirilmesine yönelik projeler geliştirmek ve sağlık politi-
kalarına katkıda bulunmak.

e) Bölgenin kaplıca turizmi potansiyeli dikkate alınarak sağlık turizmi alanında araş-
tırma, uygulama ve bilimsel faaliyetleri yürüterek sağlık turizmi alt yapısını desteklemek.

f) Geleneksel ve tamamlayıcı tedaviler (GETAT) alanında eğitim, araştırma ve uygula-
ma faaliyetlerinde bulunarak, bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlıklarının korunmasını sağlamak.

g) Fizyoterapi ve rehabilitasyon gereksinimi duyan hastalarda terapi ve sağlıklı kişilerde
koruyucu fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemlerini uygulayarak araştırmalar yapmak ve top-
lumsal farkındalığı artırmak.

ğ) Fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerinde kullanılabilecek yeni teknikleri, uygu-
lama yaklaşımlarını tamamlayıcı terapileri ve terapatik ürünleri analiz etmek ve sonrasında kli-
nik çalışmalara uygun hale getirmek, nihayetinde klinik uygulamasını yapmak.

h) Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında yurt dışı araştırma ve eğitim kuruluşları ve
uluslararası organizasyonlar (WHO, ENPHE, WCPT gibi) ile iş birliğini sağlamak.

ı) Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında iş birliği sağlamak ve danışmanlık hizmetleri
vermek.

i) Kamu kurum ve kuruluşlarına, fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında danışmanlık
hizmetleri vermek.

j) Yönetim Kurulunca istenilen Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.
k) Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin

eğitim ve uygulama yapmalarına katkıda bulunmak.
l) Sağlık Bakanlığından gerekli izinler alındıktan sonra, Üniversite öğrencisi, personeli,

personel yakınları ve bölge halkına fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları yapmak.
m) Yönetim Kurulunun Merkezin faaliyet alanları ile ilgili kararlaştıracağı diğer faali-

yetlerde bulunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
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Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç

yıl için görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı

olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği

işleri yaparlar. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil

olarak bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdür yardımcıla-

rının görevi, Müdürün görev süresinin sona ermesiyle biter. Müdür yardımcıları oy hakları ol-

maksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılırlar. Rektör gerekli hallerde müdür yardımcılarını

değiştirebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda gelişmesi için gerekli tedbirleri

almak, gerekli düzenleme ve çalışmaları yapmak.

c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

ç) Yönetim Kurulunda görüşülecek konuları tespit ederek, Yönetim Kuruluna teklif et-

mek.

d) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

e) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın ilk üç ayı içinde Yönetim Kuruluna

rapor sunmak.

f) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

g) Merkezin mesai sonrası çalışma, nöbet ve yönetim hizmetleri ile ilgili düzenlemele-

rini belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.

ğ) Merkez için bir arşiv kurmak.

h) Merkezin döner sermaye faaliyetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi, gelir

kaybının azaltılması ile giderlerinin rasyonel olarak yapılması için gerekli koordinasyonu sağ-

lamak, tedbirleri almak ve gerekli girişimlerde bulunmak.

ı) Merkezin plan dâhilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere her türlü ça-

lışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma grupları oluşturmak, çalışma

ve faaliyetleri yönlendirmek.

i) Yurt içi ve yurt dışındaki uygulama ve araştırma merkezleri, resmi ve özel kurum ve

kuruluşlar ile işbirliği yaparak amaca uygun ön çalışmalar yapmak ve ortak projeler geliştir-

mek.

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

görevlendirmeleri ile ilgili teklifleri yapmak, Üniversite dışındaki her türlü resmi veya özel

kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç duyulan alan ile ilgili uzman, sağlık, eğitim, idari ve teknik

personelin görevlendirilmesi için Rektörlüğe teklifte bulunmak.

k) Merkezde görevli personelin hizmet içi eğitim amacı ile yurt içi ve yurt dışında gö-

revlendirilmesini Rektörlüğe teklif etmek.

l) Gerekli hallerde Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.
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m) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli eylem ve akademik planları ile ilgili her öğretim
yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim
Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

n) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve

Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından, Mü-
dürün önerisi ile Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen Müdür ve müdür yardımcıları
dâhil yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden
aynı usulle görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan üyenin yerine kalan
süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda iki defa olağan toplantı yapar; ancak
Müdürün gerekli görmesi durumunda veya en az üç üyenin yazılı başvurusunu izleyen beş iş
günü içinde olağanüstü toplanır. Yönetim Kurulu Başkanı, gerekli hallerde ilgili birim sorum-
lularını ve yöneticilerini, görüşlerini almak üzere toplantılara davet edebilir. Yönetim Kurulu
salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün
oyu yönünde karar alınmış sayılır. Yönetim Kurulu toplantılarına üç kez üst üste mazeretsiz
katılmayan üyenin görevi sonlandırılır. Yönetim Kurulunun raportörlüğü Müdürün görevlen-
dirdiği müdür yardımcılarından birisi tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin araştırma, uygulama ve eğitim programı ile yıllık etkinlik planını hazırla-

mak ve ilgili konularda kararlar almak.
b) Müdür tarafından hazırlanan konularda, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliğine

yönelik ön çalışmalar ve ortak proje önerilerini değerlendirerek karara bağlamak, onay gerek-
tirenleri Rektöre sunmak.

c) Danışma Kurulunun toplanmasına karar vermek.
ç) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek.
d) Yıllık faaliyet raporlarını görüşerek Rektöre sunmak.
e) Merkeze bağlı birim ve işletmelerin çalışma usul ve esaslarını belirleyen düzenle-

meleri hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.
f) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sun-

mak.
g) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.
ğ) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek.
h) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.
ı) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağ-

lamak.
i) Merkezin faaliyetlerinin daha etkin sürdürülebilmesi için stratejiler geliştirmek.
j) İlgili mevzuat hükümlerine göre kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

24 Ocak 2021 – Sayı : 31374                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 55



Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten

veya çalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen Üniversitenin veya istekleri halinde di-

ğer üniversitelerin öğretim elemanları ile ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlardaki uzman

kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına seçilen en

az beş üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle

yeni üye seçilir.

(2) Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilirler.

(3) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez olağan olarak toplanır.

Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.

Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Toplantı yapmak için çoğunluk koşulu aranmaz.

(4) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları hakkında önerilerde ve katkılarda bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Koordinasyon/çalışma grupları

MADDE 13 – (1) Müdür tarafından gerekli görüldüğü takdirde, bir veya daha çok hiz-

met dalı için işlerin daha verimli yürütülebilmesi amacıyla, Müdürün önerisi ve Yönetim Ku-

rulu kararıyla, süreli/süresiz görev yapacak koordinasyon veya çalışma grupları oluşturulabilir.

Bir koordinasyon/çalışma grubunun görevleri, kimlerden ve kaç kişiden oluşacağı ve görev

süresinin ne kadar olacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Uygulama ve Araştırma

Merkez Müdürleri Kurulu onayı ile kesinleşir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

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

personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.

Döner sermaye kapsamındaki hizmetler

MADDE 16 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamındaki hizmetlerinde, 24/3/2019 ta-

rihli ve 30724 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu, Senato ve Yönetim Kurulu

kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniver-

sitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Bodrum 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

S. 

NO 
ESAS NO KARAR NO KARAR TARİHİ SANIK BABA ADI DOĞUM YERİ-TARİHİ SUÇ CEZASI 

1 2019/462 2020/37 18.02.2020 
YILMAZ 

KANAŞ 

ALİ 

EKBER 
ŞİŞLİ 29/11/1978 

BORÇLUNUN 

ÖDEME ŞARTINI 

İHLALİ 

3 AY 

TAZYİK 

HAPSİ 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık adına çıkartılan davetiyelerin bila tebliği iade edildiği 
ve zabıtaca da yapılan araştırmada açık adresleri tespit edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat 
Esasının 29 ve 30. maddeleri gereğince hakkında verilen ve yukarıda özeti yazılan hükmün Resmî 
Gazete’de ilanen tebliğine, aynı Yasanın 31. maddesi gereğince Resmî Gazete’de ilanın 
yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı, ilan masraflarının sanıktan 
tahsil olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 
 538 

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

 
 444 

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

 
 445 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

12 KALEM EMAYE BOBİN TELİ VE CAM MAKARON ALIMI  
İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
TTK İHTİYACI OLARAK 12 KALEM EMAYE BOBİN TELİ VE CAM MAKARON 

ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE 
İHALE EDİLECEKTİR. 

İhale kayıt numarası : 2021/31004 
1- İdarenin 
a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  
  Satınalma Dairesi Başkanlığı      ZONGULDAK  
b) Telefon ve faks numarası : Tel:0-372 259 47 84  Fax:0 372-251 19 00-253 12 73 
c) Elektronik posta adresi (varsa) :   
2- İhale konusu işin nev’i : Malzemenin Cinsi -  
a) Niteliği, türü ve miktarı : Emaye Bobin Teli ve Cam Makaron (12 kalem) 
b) Teslim yeri  TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi 
  Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube 
  Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarlarıdır.  
c) Teslim süresi : 60 takvim günü   
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı  ZONGULDAK  
b) Tarihi ve saati : 17.02.2021 Çarşamba - saat 15:00 
c) Dosya no : 2114003 
4- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 
4.1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ortaklığı beyannamesi  
h) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin 

listesi, 
j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), ( c) ve (d) 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. 
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4.2.1. Firmalar teklif ettikleri ürünler için üretici firmaya ait ISO 9001 Kalite Yönetim 
Sistem Belgesi ve emaye bobin teli için ayrıca TS EN 60317-8 veya 60317-13 Uygunluk Belgesi 
vereceklerdir. 

4.2.2. Teklif edilen ürünün marka ve modeli belirtilecek, ayrıca tanıtıcı katalog 
verilecektir. Marka ve model belirtilmeyen kalemler için teklifler geçersiz sayılacaktır. 

4.2.3. Malzemeler 1 (bir) yıl süre ile garantili olacaktır. 
4.2.4. Kısmi teklif verilebilecektir. 
4.2.5. Firmalar siparişi takiben Malzemeyi 60(altmış) takvim günü içerisinde teslim 

edeceklerdir. 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 
5.1- En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eşit olması durumunda erken 

teslim süresi ve teknik değer dikkate alınacaktır. 
5.2- İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.  
6- İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 
7- İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 
Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 50,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin 
edilebilir. 

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihale 
dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 50,00 TL. İhale dokümanı 
bedelini Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu 
hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı 
bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 
dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 
tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla 
gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik 
olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların 
ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler en geç 17.02.2021 Çarşamba–saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 
Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 
değildir. 

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

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

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

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve 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 işleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.  

İlan olunur. 455/1-1 
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200.000 ADET PP SAYDAM ÇUVAL ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası 

İşletme Müdürlüğünden:  
200.000 ADET PP SAYDAM ÇUVAL ALIMI 4734 KİK Kanununun 3-g istisna 

kapsamında kapalı zarfla teklif alma yolu ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler 
aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2021/31346 
1 - İdarenin 
a) Adresi : İhsaniye Mahallesi Kızılhöyük Mevkii 03310 
  BOLVADİN/AFYONKARAHİSAR 
b) Telefon ve faks numarası : 272 612 6660 - 272 612 5667 
c) Elektronik Posta Adresi : aafmalzeme.sb@tmo.gov.tr 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 200.000 Adet Pp Saydam Çuval Alımı 
b) Teslim yeri : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü 
  Bolvadin/Afyonkarahisar 
b) Tarihi ve saati : 09/02/2021 Salı günü saat 14.30 
İhale dokümanları TMO AAF İşletme Müdürlüğünde görülebilir ve 75 TL bedel ile temin 

edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 
1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim bilgileri, vergi dairesi ve 
numarasının işlenerek fakslanması veya e-mail gönderilmesi durumunda isteklilere şartname 
kargo ile gönderilecektir. 

Geçici ve kesin teminat miktarları ve bunların geri verilme şartları ve İhalede geçici 
teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. 

İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme 
Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

Bu İhale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç TMO Genel Müdürlüğünün 4734 
sayılı KİK Kanununun 3-g Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı İhalelerinde 
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğine göre yapılacaktır. TMO 08/09/1983 
tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp 
yapmamakta serbesttir. 500/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Sayıştay Başkanlığından: 
Adları aşağıda yazılı Kamu İdarelerinin hizalarında belirtilen yıla ilişkin hesap ve 

işlemlerinin denetimi sırasında, denetçiler tarafından tespit edilen kamu zararına yol açan hususlar 
hakkında, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 48 inci maddesi gereğince yazılı savunmalarının 
alınması maksadıyla aranılan ve dairelerince gösterilen adreslerde bulunamayan ad ve soyadları 
ile memuriyet unvanı ve görevleri gösterilen sorumluların, konu ile ilgili sorgularını almak veya 
kendilerine tebligatın yapılabileceği açık adreslerini bildirmek üzere, ilan tarihinden itibaren 15 
gün içinde bizzat veya yazı ile Başkanlığımıza başvurmaları gerektiği; aksi takdirde işbu ilanın 
tebligat yerine geçeceği ilan olunur. 

KAMU İDARESİNİN 
ADI 

HESABIN 
YILI 

ADI VE SOYADI UNVANI GÖREVİ 

Akdeniz Üniversitesi 2014 
Hasan Basri 
ULUCAN 

Harcama 
Yetkilisi 

Harcama Yetkilisi 

Siirt Üniversitesi 2019 Mahmut DEMİR MYO Sekreteri 
Gerçekleştirme 

Görevlisi 

 541/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Antalya AKEV Üniversitesi İhale Yönetmeliği
–– Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Akademik Etik Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Galata Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İzmir Tınaztepe Üniversitesi Kariyer Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Mardin Artuklu Üniversitesi Mimari Proje Üretimi Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği
–– Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


