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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Atatürk Üniversitesinden:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin esasları
düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik; Atatürk Üniversitesinin eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 58 inci maddeleri ile 18/6/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) İşletme: Atatürk Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,
b) Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü,
c) Üniversite: Atatürk Üniversitesini,
ç) Yönetim Kurulu: Atatürk Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
d) Yürütme Kurulu: Atatürk Üniversitesi Yönetim Kurulunca işletmeyi idare etmek
üzere kurulan Yürütme Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
İşletmenin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları,
Harcama Yetkilisi ve Sermaye Limiti
İşletmenin faaliyet alanları
MADDE 4 – (1) İşletme çalışmaları sırasında eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bulunan uygulamayı ön planda tutmak ve Üniversitenin esas faaliyetlerini aksatmamak kaydıyla
aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
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a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından
talep edilecek konularda; bilimsel görüş vermek, proje hazırlamak, araştırma ve benzeri hizmetleri yapmak, kurslar açmak, seminer, konferans ve sempozyum düzenlemek.
b) Belirli bilimsel sonuçların uygulanmasını sağlamak.
c) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek, işletmenin faaliyet alanları ile sınırlı olmak
üzere mal ve hizmet üretiminde bulunmak, önceden Rektörün onayı alınmak suretiyle elde edilecek ürünleri pazarlamak, teşhir ve satış yerleri açmak.
ç) Üniversite ile bağlı birimlerde tahlil, araştırma ve uygulama yapmak ve rapor düzenlemek.
d) Klinikler, poliklinikler, ameliyathaneler ve laboratuvarlarda yapılacak her türlü muayene, tetkik, tahlil, ameliyat, bakım ve hizmet ile ilgili iş ve benzeri hizmetleri yapmak, açılmış
ve açılacak olan her türlü sağlık hizmetleriyle ilgili yataklı ve yataksız geçici tesisleri işletmek.
e) Plan, fizibilite çalışması, analiz, model denemeleri, bilgi işlem hizmetleri, iş değerlendirilmesi ve organizasyonu, danışmanlık, eğitim organizasyonu, bakım-onarım yapmak ve
bunlara ilişkin raporları hazırlamak.
f) Her türlü basım ve yayım hizmetlerini yerine getirmek.
Yönetim organları
MADDE 5 – (1) İşletmenin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur.
(2) Yönetim Kurulu, işletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluşturabilir ve yetkilerini uygun gördüğü ölçüde; sınırları belirli olmak ve yazılı olmak kaydıyla Yürütme Kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör
yardımcısı, üç öğretim elemanı (dekan ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve döner sermaye
işletme müdürü olmak üzere beş kişiden oluşur.
(3) Yürütme Kurulu, Başkanın çağrısı ile en az üç üyenin katılımı ile toplanır ve kararlar
üye tamsayısının salt çoğunluğuyla alınır.
Harcama yetkilisi
MADDE 6 – (1) Harcama yetkilisi, bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir birimin en üst
yöneticisi veya anılan görevi yürütmekle görevlendirilen kişidir. İlgili mevzuat hükümleri kapsamında; harcama yetkilileri, yazılı olarak ve sınırları açıkça belirtilmek şartıyla yetkilerini yardımcılarına veya hiyerarşik olarak kendilerine en yakın Üniversite personeline devredebilirler.
Sermaye limiti
MADDE 7 – (1) İşletmenin sermaye limiti 1.000.000.-TL’ dir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 1/5/2007 tarihli ve
26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin
Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 9 – (1) 23/5/2000 tarihli ve 24057 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk
Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden:
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE
İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Döner
Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine
ilişkin esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin tüm eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 58 inci maddeleri ile 18/6/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) İşletme: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,
b) Rektör: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörünü,
c) Üniversite: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini,
ç) Yönetim Kurulu: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
d) Yürütme Kurulu: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Yönetim Kurulunca İşletmeyi
idare etmek üzere kurulan Yürütme Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
İşletmenin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları,
Harcama Yetkilisi ve Sermaye Limiti
İşletmenin faaliyet alanları
MADDE 4 – (1) İşletme, eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bulunan uygulamayı
ön planda tutmak ve Üniversitenin esas faaliyetlerini aksatmamak kaydıyla aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Klinik, poliklinik, ameliyathane, laboratuvar ve atölyelerde, insan, hayvan, bitki ve
her türlü madde, malzeme üzerinde yapılacak her çeşit muayene, analiz, deney, tahlil, ameliyat,
ölçme, tetkik, tedavi, hemşirelik, hastabakıcılık, bakım, üretim ile ilgili iş ve benzeri hizmetleri
yapmak ve bu amaçla yataklı, yataksız, sabit, geçici, gezici sağlık tesisleri, uygulama eczanesi,
ilaç üreticilerinin çeşitli nedenlerle imha etmek istedikleri ilaçları, kimyasalları ilgili mevzuat
hükümlerine göre imha etmek.
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b) Beden eğitimi, spor ve antrenörlük alanlarında; seminerler, eğitim programları, yarışmalar düzenlemek, organizasyon yapmak, sportif alanda bireysel ve takım olarak performans
değerlendirmesi, psikolojik danışmanlık, diyet analiz ve kontrolü, antrenman planlaması, sporcu sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik hizmetlerde bulunmak.
c) Güzel sanatlar, müzik ve sahne sanatları alanlarında; eğitim-öğretime yönelik uygulamalarla sınırlı kalmak üzere grafik tasarımı, afiş-broşür, sergi, fuar düzenlenmesi, iç ve dış
mekan düzenlemeleri, birimlerin faaliyet alanı ile ilgili tanıtım ve reklam filmleri, senaryo,
prodüksiyon, tiyatro, film, video, slayt, fotoğraf, ilan, yayın, röleve, restorasyon, radyo-TV, resim, heykel, müzikli oyunlar ve tiyatro oyunları yazılması, sahnelenmesi, bale ve tiyatro temsilleri ile konser ve resitaller düzenlemek ve benzeri hizmetleri yapmak, raporlar düzenlemek.
ç) Fiziksel, kimyasal, biyolojik, mikrobiyolojik, toksikolojik, çevre kirliliği, insan sağlığı ile ilgili analiz ve danışmanlık yapmak ve raporlar düzenlemek.
d) Havacılık alanında; her türlü eğitim, kurs ve seminerler düzenlemek, bakım-onarım,
genel havacılık ve eğitim amaçlı ticari hava taşımacılığı ile bunlara ilişkin işleri yapmak.
e) Yükseköğretim kurumları dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel
kişiler tarafından talep edilecek konularda; ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bilimsel görüş vermek, proje hazırlamak, araştırma, uygulama ve benzeri hizmetleri yapmak, eğitici-öğretici seminer düzenlemek ve kurs açmak, toplantı, kongre, konferans, panel ve sempozyumlar
düzenlemek, sınavlar yapmak, rapor hazırlama, danışmanlık ve hukuki görüş hizmetleri vermek, kültür, sanat, eğitim-öğretim, sertifika, test, anket, tanıtım programları hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak, fizibilite çalışmaları, muayene, teknik kontrol, kalite kontrolü, standartlara uygunluğun tahkiki, teknik bakım, ekspertiz, ölçü ayarı yapmak ve bu hizmetlere ilişkin
raporları düzenlemek, her türlü tercüme ile ilgili hizmetleri yapmak.
f) Faaliyet alanlarına uygun olarak araştırma ve uygulama yapmak, bilimsel sonuçların
uygulanmasını ve teknolojiye dönüşümünü sağlamak.
g) Eğitim-öğretime yönelik uygulamalarla sınırlı kalmak üzere grafik tasarımı, afiş,
broşür, sergi ve fuar düzenlemesi, iç ve dış mekân düzenlemeleri ve benzeri hizmetleri yapmak.
ğ) Üniversitenin eğitim-öğretim ve uygulama faaliyetleri ile ilgili her türlü basım, yayım, cilt ve üretimle ilgili hizmetlerini yapmak.
h) Üniversite sanayi işbirliği kapsamında çalışmalar yapmak, sanayi kuruluşlarınca üretilen çeşitli malların standartlara uygunluğu konusunda raporlar düzenlemek, analiz ve ölçümler
yapmak, projeler hazırlamak veya uygulamak.
ı) Laboratuvar ve atölyelerde her çeşit cihaz, makine, alet-edevat ve benzerlerinin üretim, bakım ve onarımı iş ve işlemlerini yapmak.
i) Yabancı dil, yabancılara Türkçe öğretimi, pedagojik formasyon, bilgi işlem, yazılım
ve donanım, bilirkişilik ve arabuluculuk eğitimi gibi konularda eğitim hizmetleri faaliyetlerinde
bulunmak.
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j) Mevcut fiziksel kapasiteyi değerlendirerek, hizmet birimlerinin faaliyet alanı ile sınırlı
olmak üzere, yukarıda sayılanlar dışında her türlü mal ve hizmet üretiminde bulunmak ve yönetim kurulunun izni alınmak koşuluyla üretilen mal ve hizmetleri pazarlamak, satmak, satış
yerleri açmak ve işletmek.
Yönetim organları
MADDE 5 – (1) İşletmenin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur.
(2) Yönetim Kurulu, işletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluşturabilir ve yetkilerini uygun gördüğü ölçüde, sınırları belirli olmak ve yazılı olmak kaydıyla Yürütme Kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör
yardımcısı, üç öğretim elemanı (dekan ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve döner sermaye
işletme müdürü olmak üzere beş kişiden oluşur.
(3) Yürütme Kurulu, başkanın çağrısı ile en az üç üyenin katılımı ile toplanır ve kararlar
üye tamsayısının salt çoğunluğuyla alınır.
Harcama yetkilisi
MADDE 6 – (1) Harcama yetkilisi, bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir birimin en
üst yöneticisi veya anılan görevi yürütmekle görevlendirilen kişidir. İlgili mevzuat hükümleri
kapsamında; harcama yetkilileri, yazılı olarak ve sınırları açıkça belirtilmek şartıyla yetkilerini
yardımcılarına veya hiyerarşik olarak kendilerine en yakın Üniversite personeline devredebilirler.
Sermaye limiti
MADDE 7 – (1) İşletmenin sermaye limiti 1.000,00 (Bin) Türk Lirasıdır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 1/5/2007 tarihli ve
26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin
Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 9 – (1) 29/7/2010 tarihli ve 27656 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erzincan Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Rektörü yürütür.
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İnönü Üniversitesinden:
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAÇ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İnönü Üniversitesi İlaç 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; İnönü Üniversitesi İlaç 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 Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: İnönü Üniversitesi İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: İnönü Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: İnönü Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Daha az hammadde ve enerjinin kullanıldığı ve tehlikeli kimyasalların kullanımını
azaltan veya ortadan kaldıran çevre dostu işlemler ile tedavide kullanılabilecek yeni ilaç moleküllerinin tasarımı ve bu ilaç etken maddelerinin sentezini gerçekleştirmek, ilaç alanında
Türkiye’nin araştırma potansiyelinin gelişmesine katkıda bulunmak, geliştirilen yeni ilaç etken
sistemlerin uygulanabilirliğini araştırmak, sentezlenecek yeni ilaç etken ürünlerle rekabet gücünü artırmak, bunun neticesinde dışa bağımlılığı azaltarak toplumun refah seviyesinin yükseltmek, Ülkemizin ilaç geliştiren ve üreterek pazarlayan ülkelerden biri olması durumuna katkıda bulunmak.
b) İlaç ile ilgili temel ve uygulamalı bilimler alanında Üniversite bünyesindeki araştırma
ve geliştirme faaliyetlerini koordine etmek ve bu faaliyetlerden üretime dönük sonuçlar elde
etmek, beşeri, zirai ve çevre sağlığı ilaç sanayisinin gereksinim duyduğu temel araştırmaları
yapmak ve konuya ilişkin mevzuat çerçevesinde gerek görülen hizmetleri gerçekleştirmek.
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c) Yeni tanı ve tedavi uygulamaları geliştirmek üzere ileri araştırmalar yapmak ve klinikte kullanılabilecek yeni yaklaşımlar geliştirmek, var olan uygulamaları ise daha ileriye taşımak ve bu amaca ulaşmak için canlı vücudu içinde (in vivo) ve canlı vücudu dışında (in vitro)
araştırmalar yapmak.
ç) Bilimsel ve maddi kaynak sağlanabilmesi için ilgili bilim dallarında temel ve uygulamalı araştırmalar düzenlemek, teşvik etmek, koordine etmek, bu amaçlarla ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içi ve yurt dışı benzer kuruluşlarla işbirliği yapmak.
d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında; Merkezin faaliyet alanlarında eğitim ve sertifika programları düzenlemek, ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu gibi faaliyetlere katılım sağlamak, bu amaçlarla yurt dışı bilimsel kuruluşlarla ortak programlar düzenlemek.
e) Merkezin çalışmaları sonunda elde edilecek patentlenebilir ürünler için patent almak.
f) Araştırmacıların multidisipliner çalışma yapmalarını teşvik etmek.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) İlaç konusunda Ülkenin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı olabilecek beşeri,
zirai ve çevre sağlığı ilaç araştırma ve geliştirilmesi ile ilgili tüm uygulama alanlarında, bilimsel
araştırmalar yapmak, yeni teknikler geliştirmek, kamu ve özel teşebbüsün sorunlarıyla ilgili
projeler hazırlamak, bilimsel raporlar vermek, teknik sorunların çözümünde yardımcı olmak,
yeni ürün geliştirilmesi, teknoloji transferi ve kalite düzeltilmesi konusunda teknik danışmanlık
hizmetleri yürütmek.
b) Üniversitenin farklı birimlerinde ilaç araştırma ve geliştirilmesi ile ilgili tüm uygulama alanlarında yürütülen bilimsel ve teknik araştırma ve uygulamalarını olanaklar ölçüsünde
teşvik etmek, desteklemek ve koordinasyonu sağlamak.
c) Üniversitede ilaç araştırma-geliştirme ve uygulama alanında öğretim elemanı yetişmesini teşvik etmek için lisansüstü çalışmaların yapılmasını desteklemek ve gerekli ortam ve
imkânları hazırlamak.
ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içindeki ve dışındaki ilgili kamu ve özel
araştırma kuruluşları ile işbirliği yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak ve yüksek teknoloji
projeleri için finans kaynakları teminine çalışmak.
d) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili temel ve uygulamalı araştırma projelerini destekleme esaslarını belirlemek; Ülkemizin ve bölgemizin gereksinimlerine öncelik veren araştırma
projelerini desteklemek ve uygulamak.
e) İlaç ile ilgili temel ve uygulamalı bilimlerin gelişmesine katkıda bulunmak ve ilaç
endüstrisine ilişkin temel bilim sorunlarını çözümlemek üzere araştırmalar yapmak, kalkınma
planlarının öngördüğü alanlarda, gelecekte karşılaşılabilecek temel ve uygulamalı araştırma
sorunlarına çözüm yolları aramak.
f) Araştırma sonuçlarının uygulama alanı bulmasına yardımcı olmak, araştırma sonuçlarını endüstriye duyurmak, gerektiğinde uygulama planları yapmak, yeni bir malzeme, mamul
veya prosesin üretim aşamasına geçmesi için zorunlu teçhizat, sistem ve spesifikasyonları tespit
etmek.
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g) Merkezin faaliyet alanlarına giren konularda eğitim yapmak, görgü ve bilgisini geliştirmek üzere yurt dışına eleman göndermek ve yurt dışından bu amaçla gelen elemanları davet veya kabul etmek.
ğ) Merkezin faaliyet alanlarına giren konularda bilgi üretimini artırmak ve değişik düzeyde kaliteli insan gücü yetiştirmek için eğitim programları, seminerler, konferanslar, kurslar,
ulusal ve uluslararası kongreler düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek ve faaliyetlerle ilgili yayınlar yapmak.
h) Merkezin faaliyet alanlarına giren konularda biyogüvenlik ve biyoetik kurallarını
uygulamak.
ı) Ülkemizin ilaç geliştiren ve üreterek pazarlayan ülkelerden biri olması durumuna
katkıda bulunmak.
i) Merkezin kuruluş amaçlarına, Yükseköğretim Kanunu amaç ve ilkelerine uygun diğer
çalışmaları yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede tam zamanlı görev yapan ve Merkezin faaliyet
alanlarıyla ilgili çalışmaları olan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir.
(2) Müdürün önerisi ile Rektör tarafından, Üniversitede görev yapan ve Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları olan öğretim elemanları arasından iki kişi müdür yardımcısı
olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün vereceği işleri yürütür ve Müdüre, görevi
başında bulunmadığı zamanlarda vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür
görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de kendiliğinden
sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulu gündemini belirlemek ve bu Kurula başkanlık etmek.
c) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
ç) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim
ve araştırma ile ilgili plan ve programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.
d) Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak.
e) İhtiyaç duyulması halinde araştırma ve çalışma grupları kurmak.
f) Her yılın sonunda Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki
yıla ait çalışma programını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşlerini aldıktan sonra Rektörün
onayına sunmak.
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g) Merkez ve Merkez bünyesinde faaliyet gösteren uygulama birimleri ile buralarda
görev yapan yönetici, idari ve teknik personel arasında koordinasyonu ve işbölümünü sağlamak.
ğ) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları, ilgili öğretim elemanları arasından Müdürün önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam
beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri üç yıllığına görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyeliği
sona eren kişi tekrar aynı usulle görevlendirilebilir. Yönetim Kurulunun başkanı Müdürdür.
Rektör Kurulun doğal üyesidir ve gerektiğinde Kurula başkanlık eder.
(2) Yönetim Kurulu, en az yılda iki defa toplanır. Müdür gerekli gördüğünde veya Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun talebi ile Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya
çağırabilir. Üst üste üç kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.
(3) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya
katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını
görüşerek karara bağlamak.
c) Merkezin çalışma programlarının etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri
almak.
ç) İlgili mevzuat hükümleri ile verilen diğer görevleri yapmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Harcama yetkilisi
MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre
devredebilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve
ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Rumeli Üniversitesinden:
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
İHALE YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Rumeli Üniversitesinin, 16/11/2018 tarihli
ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğine 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 hazırlanmıştır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 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 oluşturdukları ortak girişimleri,
b) Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, peyzaj ve çevre bakımı, tercüme, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, avukatlık, danışmanlık,
tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, barınma, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini ve benzeri hizmetleri,
c) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal ve hizmet alım-satımları ile yapım,
kiralama, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlerin istekliler arasından seçilecek
birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması 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: İstanbul Rumeli Üniversitesi Mütevelli Heyeti veya Mütevelli Heyetinin uygun gördüğü İstanbul Rumeli Üniversitesi yöneticisi veya görevlilerini,
f) İstekli: İhaleye teklif veren gerçek ya da tüzel kişiler ile ortak girişimleri,
g) Kiralama: İstanbul Rumeli Üniversitesinin, kira sözleşmesinin kiracı tarafını oluşturmasını,
ğ) Kiraya verme: İstanbul Rumeli Üniversitesinin, kira sözleşmesinin kiraya veren tarafını oluşturmasını,
h) Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,
ı) Mütevelli Heyeti: İstanbul Rumeli Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
i) Seyahat alımları: İstanbul Rumeli Üniversitesinin münhasıran eğitim-öğretim faaliyetleriyle ilişkisi olmak üzere yurt içi/yurt dışı seyahat için ulaşım, konaklama, temsil/ağırlama
ve benzeri işlemleri,
j) Sınırlı ayni hak tesisi: 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda
mülkiyet dışında kalan ayni hakların tesisini,
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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: İstanbul Rumeli Üniversitesini,
p) Yapım: Her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, 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 zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla yükümlüdür.
(2) 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 28 inci maddesine aykırı nitelikte ihale yapılamaz.
(3) Anahtar teslimi yapım ihaleleri hariç, aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı
olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez.
(4) Bu Yönetmelikte belirlenmiş limitlerin altında kalmak amacıyla ihale konusunu
oluşturan işler kısımlara bölünemez.
İhaleye katılımda yeterlik kuralları
MADDE 5 – (1) Üniversite, 4 üncü maddede belirtilen temel ilkeler doğrultusunda,
ihaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin
belirlenmesine ilişkin ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeleri ister.
Tahmini bedel
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihale konusu işlere ilişkin olarak tahmini 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 Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) lisanslı gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından SPK
mevzuatına uygun olarak ve hiçbir sınırlamaya bağlı olmaksızın hazırlanacak değerleme raporlarındaki 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 fiyatları varsa bunlar kullanılır. Tahmini bedele ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmez. İsteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.
Komisyonlar
MADDE 7 – (1) İhale yetkilisi, Üniversitenin görevlilerinden birinin başkanlığında,
ihale konusu işin uzmanı olmak şartıyla en az iki kişinin 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.
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(3) Komisyonlar üye tam sayısıyla toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir. Kararlarda çekimser
kalınamaz. Karşı oy kullanan üye, karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır. 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 dokümanı, 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 belgesinde; ihale konusu olan işin nevi, niteliği, miktarı, varsa proje numarası, tahmini bedeli, kullanılabilir 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 hazırlayabilmelerine imkân sağlayacak makul bir süre ihale yetkilisi tarafından belirlenir. Bu süre 7
günden az olamaz.
(2) İhaleler, aleniyeti sağlayacak şekilde, ihalenin yapıldığı yerde yayımlanan yerel gazetelerin birinde ve Üniversitenin resmi internet sitesinde, ihale ilanları için belirlenen ayrı bir
bölümde ilan edilir. İnternet sitesinde yayımlanan ilanlar, ihale saatine kadar siteden kaldırılmaz. Doğrudan temin ve pazarlık usulünün uygulandığı alımlarda ilan yapılması zorunlu değildir.
(3) İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı.
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı.
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı.
ç) Geçici teminat miktarı.
d) İsteklilerden istenilen belgelerin neler olduğu.
e) Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
(4) Bu madde hükümlerine uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz. İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya
sözleşme feshedilir.
(5) İhale/ön yeterlik dokümanı hazırlanmadan ilân yapılamaz.
(6) İlan yapıldıktan sonra ihale/ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılamaz.
(7) İhale/ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanda yer verilemez.
İhale/ön yeterlik dokümanı
MADDE 11 – (1) İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler
ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer
belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik
kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.
(2) İhale ve ön yeterlik dokümanı Üniversitede bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik
veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı temin etmeleri zorunludur. Dokümanın
bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde Üniversite tarafından
tespit ve ilan edilir. Doküman bedeli sadece ilanda belirtilen banka hesabına isteklinin adı, unvanı, ihale adı ve varsa numarası belirtilerek yatırılır.
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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 kanunlardaki 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 dolayı hükümlü bulunanlar.
c) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
ç) Daha önce kendisine Üniversitede iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak
istemeyenler, sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında
taahhütlerini, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilenler.
(2) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine
katılamazlar.
(3) Birinci ve ikinci fıkralarda sayılan yasaklar bu kişilerin ortakları, ortaklık payı
%10’dan az olan anonim şirketler ile Üniversitenin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu uyarınca hâkim ortağı olduğu şirketler hariç, ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri
ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.
(4) Bu maddede belirtilen yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılır.
Geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında
tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
Şartnameler
MADDE 13 – (1) İhalelerde, ihale konusu işin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik 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 sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
İKİNCİ BÖLÜM
Mal ve Hizmet Alımları, Sınırlı Ayni Hak Kazanımları,
Kiralama ve Yapım İşleri
İhale usulleri
MADDE 15 – (1) Üniversite tarafından gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile
yapım işlerinin ihalelerinde açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü veya pazarlık
usullerinden biri uygulanır.
(2) Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ihalelerde, açık ihale usulünün uygulanması esastır.
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(3) 18 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde düzenlenen pazarlık usulü ve 19
uncu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde düzenlenen doğrudan temin yoluyla yapılacak
mal ve hizmet alımları ile yapım işleri toplamı, Üniversitenin ilgili yıl bütçe harcaması toplamının %10’undan fazla olamaz. Söz konusu limit Mütevelli Heyetinin, Üniversite lehine sonuç
üreteceğini 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 değerlendirmesi sonucunda Üniversite tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. İşin
özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi bu usule göre yapılabilir.
(2) Adayların mali ve teknik kapasitelerini değerlendirmek üzere belirlenecek ön yeterlik kriterleri ve şartları son başvuru tarihinden en az yedi gün önce verilecek ön yeterlik ilanında 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 edilmeyenlere davet edilmeme gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. İhaleye davet edilecek istekli sayısının üçten az olması veya teklif veren istekli sayısının ikiden az olması halinde ihale iptal
edilir.
(4) Ön yeterliğe katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler 20 nci maddenin birinci
ve ikinci fıkralarında belirtilen usul ve esaslara uygun olarak Üniversiteye sunulur.
Pazarlık usulü
MADDE 18 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:
a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda
teklif çıkmaması.
b) Doğal afetler, salgın hastalıklar gibi mücbir sebepler veya can, mal kaybı tehlikesi
gibi ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının
zorunlu olması.
c) Üniversitenin, tahmini bedeli bir önceki hesap dönemi toplam giderlerinin her yıl
TÜFE oranına göre güncellenecek altıyüzonaltıbinyediyüzkırksekiz TL’ye karşılık gelen
tutardaki bedeli aşmayacak olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri.
ç) Kullanışlarının özelliği ve Üniversiteye sağlayacağı özel yarar sebebiyle başka bir
ihale usulü ile edinilmesi mümkün olmayan taşınır ve taşınmaz malların satın alınması, kiralanması 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 yapıldığı, verilen teklifler ve üzerine ihale yapılanın tercih edilme nedeni pazarlık kararında gösterilir. Bu fıkra kapsamında yapılan mal alımlarında, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması 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 tekliflerini sunar. Üniversitenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerinde ihale komisyonu her bir istekli ile görüşerek ilk fiyat tekliflerini alır. Bu görüşmeler sonucunda ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere isteklilerden ihale kararına esas olacak son yazılı
fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.
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(4) Birinci fıkranın (ç) bendi uyarınca yapılacak işlerde yetkili mercilerce veya mahkemelerce takdir veya tespit edilmiş rayiç bedel mevcutsa bu bedel tahmini bedel olarak kabul
edilir. Aksi halde, 6 ncı ve 7 nci maddelere göre tespit olunacak tahmini bedel üzerinden pazarlık görüşmeleri yürütülür. Yapılan görüşmelerde tahmini bedel gizli tutulur.
Doğrudan temin
MADDE 19 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilan yapılmaksızın ve teminat
alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir:
a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi.
b) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşme bedelinin %20’sini geçmeyecek
ve ona dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk
alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.
c) Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması
ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve
kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya
özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları.
ç) Üniversitenin, tahmini bedeli bir önceki hesap dönemi toplam giderlerinin TÜFE
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 yetkilisince 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 katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve Üniversitenin
adı ve açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.
Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale/ön yeterlik dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı
ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve
teklif 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. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.
(3) Verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.
(4) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilir.
(5) Pazarlık ve doğrudan temin usulü ile yapılan alımlarda teklif mektubu ve ihaleye
katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler elektronik ortam kullanılmak suretiyle temin
edilebilir.
(6) Üniversite; Mütevelli Heyetinin kararıyla, belirli koşulları taşıyan isteklilerin sisteme kabul edildiği ve elektronik olarak teklif verebildiği elektronik ihale sistemleri oluşturabilir
veya bu sistemlere katılabilir.
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Geçici teminat
MADDE 21 – (1) İhalelerde teklif edilen bedelin %3’ünden az, %6’sından fazla olmamak üzere isteklilerden geçici teminat alınır. İhale dokümanında belirtmek şartıyla geçici
teminat 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 teminatlarının 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 imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek
üzere oturum kapatılır.
(3) Belgelerinin eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatının usulüne uygun
olmadığı, birinci ve ikinci fıkralara göre tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme
dışı bırakılmasına ilk oturumda öncelikle karar verilir. Ancak teklifin esasını etkilemeyecek
nitelikte bilgi ve/veya belge eksikliği bulunması halinde Üniversite tarafından belirlenen sürede
isteklilerden, bu eksik bilgi ve/veya belgelerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen
sürede bilgi ve/veya belgeleri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici
teminatları gelir kaydedilir.
(4) Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu
ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı
incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.
(5) İhale komisyonu, verilen teklifleri değerlendirdikten sonra diğer tekliflere veya Üniversitenin tespit ettiği tahmini bedele göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu
tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları 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, ekonomik 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 dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki
unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale/ön yeterlik dokümanında bu unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir.
(3) En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan
en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar
dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.
(4) İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek ihale yetkilisinin onayına sunar.
Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve
hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.
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(5) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar
veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.
(6) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.
(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 isteklilere 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 sözleşme imzalanamaz.
(9) Sekizinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini izleyen günden itibaren üç iş günü içinde
ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on iş günü içinde kesin teminatı vermek
suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.
Kesin teminat
MADDE 24 – (1) Taahhüdün sözleşme ve ihale/ön yeterlik dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde 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 imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale
üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda Üniversite, ihale yetkilisince 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 dokuzuncu fıkrasında belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan
en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye anılan fıkrada belirtilen şekilde tebligat yapılır. Ekonomik 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 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 istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş 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. Muayene ve kabul komisyonu ihale konusu mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihale dokümanında belirtilen niteliklere uygun olup olmadığını inceler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mal ve Hizmet Satışları ile Taşınmazların Satışı, Kiraya Verilmesi, Trampası
ve Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Benzeri İşlemler
İhale usulleri
MADDE 27 – (1) Üniversitenin mal ve hizmet satışları ile taşınmazların satışı, kiraya
verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerine ilişkin ihalelerde kapalı teklif usulü,
açık teklif usulü ve pazarlık usullerinden biri uygulanır.
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(2) İhalelerde, tekliflerin gizli olarak verilmesini sağlayan kapalı teklif usulü ile açık
teklif usulünün uygulanması esastır. Bu iki usulden hangisinin uygulanacağına ihale yetkilisi
karar verir.
Kapalı teklif usulü
MADDE 28 – (1) Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu,
bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa
konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi
işe ait olduğu yazılır.
(2) Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve
eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı
ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde
kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.
(3) Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Üniversiteye verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. 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 gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Üniversiteye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme 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 isteklilerin 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 suretiyle 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 istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar Üniversiteye ulaşmış olması şartıyla 20 nci madde
hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. 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 geçici teminat verip vermediklerini inceleyerek kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katılamayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler, istekliler önünde
bir tutanakla tespit edilir. Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır.
Diğer istekliler, önce şartnameyi imzaya ve daha sonra sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır.
Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından
imzalanır.
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(3) İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra komisyon başkanı, posta ile yapılmış
teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılmasını
sağlar. Bundan sonra istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen
isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılır ve imzaları alınır. İlgilinin imzadan çekinmesi halinde durum ayrıca belirtilir. İhaleden çekilenler yeniden teklifte
bulunamazlar. Teklifler yapıldığı sırada, yapılan indirim veya artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenir. Daha
önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.
Pazarlık usulü
MADDE 30 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:
a) Kapalı teklif usulü ya da açık teklif usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması.
b) Çabuk bozulan, saklanması tehlikeli olan, saklama giderleri değerine veya beklemeden 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 sınırlamaya bağlı olmaksızın hazırlanacak değerleme raporlarındaki değer tespitleri esas alınır. Bu
durumda trampaya konu taşınmaz değerleri arasında en fazla %10’luk fark olabilir.
Uygun bedelin tespiti
MADDE 31 – (1) Üniversitenin mal ve hizmet satışları ile taşınmazların satışı, kiraya
verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerine ilişkin ihalelerde, uygun bedeli teklif
eden istekliyle sözleşme imzalanır.
(2) Artırmalarda uygun bedel, tahmini bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen bedellerin en yükseğidir.
(3) Eksiltmelerde uygun bedel, tahmini bedeli geçmemek şartı ile teklif edilen bedellerin
tercihe layık görülenidir. Tercihin Üniversite lehine olduğunu gösteren gerekçeleri kararda belirtilir.
(4) Kapalı teklif usulüyle yapılan ihalelerde uygun bedel, teklif edilen bedellerden tahmini bedelden aşağı olmamak üzere tercihe layık görülenidir. Tercih gerekçeleri kararlarda belirtilir.
(5) Uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler ile eksiltmelerde kabul edilecek azami 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, adresleri, 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.
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(3) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.
(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 isteklilere 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 hüküm 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 imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. Bu zorunluluklara 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 Yönetmelikte belirtilen usullere göre sözleşme imzalanabilir. Ancak en uygun ikinci bedel teklifinin sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için, 33 üncü maddenin altıncı fıkrasında belirtilen 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 kendisine düşen görevleri yapmak ve taşınmaz malların satımında, ferağa ait işlemleri tamamlamak, 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 istekli 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 mecburdur. 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
ihaleyi iptal edebilir.
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(2) Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen ilân edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği
ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş
sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Üniversiteden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
(3) İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.
Yasak fiil ve davranışlar
MADDE 37 – (1) İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle
veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.
b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde
bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.
c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.
ç) İhalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı
olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.
d) 12 nci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.
(2) Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar, ihale dışı bırakılırlar. Yasak fiil ve davranışta 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 ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Üniversite tarafından hazırlanan sözleşmeler imza yetkisine sahip
yönetici ile yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale/ön yeterlik dokümanında aksi
belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir. İhale/ön yeterlik dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.
Sözleşmenin devri
MADDE 39 – (1) Sözleşme, Üniversitenin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak
devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar aranır.
Teminat
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde, tedavüldeki Türk Parası
dışında, teminat olarak kabul edilecek değerler ihale yetkilisi tarafından belirlenebilir ve ilanda
gösterilir.
İtiraz
MADDE 41 – (1) İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir
hak kaybına ya da zarara uğradığını yahut zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden
aday veya istekliler, ihale sürecindeki işlem ya da eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla ihalenin sona erdiği tarihten itibaren beş iş günü içinde Üniversiteye itiraz edebilirler.
(2) Üniversite, itiraz üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar 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 başvurular 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 onaylanmadıkça 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. Üniversite tarafından usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve
sözleşme hükümsüz sayılır.
Bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmayan işler
MADDE 42 – (1) Üniversite;
a) Kamu idareleri ile bu idarelere bağlı sabit veya döner sermayeli müesseseler ve özel
bütçeli idarelerin kurdukları birliklerden,
b) Kamu iktisadi teşebbüsleri ile sermayesinin yarısından fazlası tek başına veya birlikte
Devlete, kamu iktisadi teşebbüslerine veya mahalli idarelere ait kuruluşlardan,
c) Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş olan vakıflar ile sermayesinin 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 tahmini 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 Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
Araştırma geliştirme fonları kapsamındaki mal ve hizmet alımları
MADDE 43 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşların araştırma
ve geliştirme projeleri için sağladıkları fonlar kapsamında gerçekleştirilecek mal ve hizmet
alımları, 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 Yönetmeliği hükümleri arasında çelişki olması halinde Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 45 – (1) 14/11/2016 tarihli ve 29888 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Rumeli 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 İstanbul Rumeli Üniversitesi Mütevelli
Heyeti yürütür.
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İstanbul Rumeli Üniversitesinden:
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE
HAZIRLIK SINIFI VE YABANCI DİL DERSLERİ EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı, İstanbul Rumeli Üniversitesinde
eğitim dili yabancı dil olan bölümler için zorunlu, eğitim dili Türkçe olan fakülte ve yüksekokullar için isteğe bağlı olan hazırlık sınıfları ile eğitim dili Türkçe olan önlisans ve lisans
programlarına kabul edilen öğrencilerin zorunlu yabancı dil eğitim-öğretimine ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ve 49 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) A1: Başlangıç dil düzeyini,
b) A2: Başlangıç sonrası dil düzeyini,
c) Akademik yıl: Her biri en az on dört haftadan oluşan iki yarıyılı,
ç) Ara sınav: Çeşitli dil becerilerini kapsamlı bir biçimde ölçmek için ortak zorunlu yabancı dil derslerinde yarıyılda bir kez, isteğe bağlı ve zorunlu hazırlık sınıfında ise sözlü ve
yazılı kısımlardan oluşmak üzere hazırlanan ve yarıyılda iki kez yapılan sınavı,
d) B1: Orta dil düzeyini,
e) B1+/B2: Orta-üstü ve ileri dil düzeyini,
f) CEFR: The Common European Framework of Reference for Languages-Avrupa
Dilleri Ortak Çerçeve Programını,
g) Eşdeğerliği kabul edilen sınavlar: Öğrencilerin zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı ve
ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olmak için kullanabilecekleri, eşdeğerliği kabul
edilen ulusal ve uluslararası sınavları,
ğ) Hazırlık sınıfı: İstanbul Rumeli Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yabancı dilde lisans eğitimi verecek programlarda verilen zorunlu yabancı dil eğitimi programı
ile eğitim dili Türkçe olan önlisans ve lisans bölümlerinde eğitim gören öğrenciler için açılan
isteğe bağlı yabancı dil eğitimi programını,
h) IELTS: International English Language Testing System Sınavını,
ı) Lisans: En az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan bir yükseköğretimi,
i) MYO: Meslek Yüksekokulunu,
j) Ortak Zorunlu YDMS: Birinci sınıfa kayıt yaptıran MYO, SHMYO ve fakülte öğrencilerinin Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersi Muafiyet Sınavını,
k) Öğretim elemanı: Yabancı Diller Bölümü kadrosunda bulunan veya Yabancı Diller
Bölümünde görevlendirme usulü ile ders veren tüm öğretim elemanlarını,
l) Önlisans: En az dört yarıyıllık bir programı kapsayan bir yükseköğretimi,
m) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
n) Rektör: İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörünü,
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o) Rektörlük: İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünü,
ö) Senato: İstanbul Rumeli Üniversitesi Senatosunu,
p) Seviye: Başlangıç, başlangıç sonrası, orta, orta-üstü ve ileri olmak üzere, öğrencinin
yabancı dil yeterliğini gösteren her bir düzeyi,
r) Seviye Tespit ve Muafiyet Sınavı: İstanbul Rumeli Üniversitesinde zorunlu ve isteğe
bağlı hazırlık sınıfında eğitim görecek öğrencilerin yabancı dil seviyelerini belirleyen sınavı,
s) SHMYO: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunu,
ş) TOEFL: Test of English as a Foreign Language Sınavını,
t) TOEFL-IBT: Test of English as a Foreign Language-Internet-Based Test/İnternet tabanlı yabancı dil olarak İngilizce sınavını,
u) Üniversite: İstanbul Rumeli Üniversitesini,
ü) Yarıyıl sonu sınavı: Çeşitli dil becerilerini kapsamlı bir biçimde ölçmek için ortak
zorunlu yabancı dil derslerinde yarıyıl sonunda bir kez, isteğe bağlı ve zorunlu hazırlık sınıfında
sözlü ve yazılı kısımlardan oluşmak üzere hazırlanan ve yarıyıl sonunda bir kez yapılan sınavı,
v) Yaz öğretimi: İstanbul Rumeli Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü yaz öğretimini,
y) YDB: İstanbul Rumeli Üniversitesinde yabancı diller eğitimini veren bölümü,
z) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
aa) e-YDS: Elektronik Yabancı Dil Sınavını,
bb) YÖK: Yükseköğretim Kurumunu,
cc) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,
çç) Yönetim Kurulu: İstanbul Rumeli Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Ortak Zorunlu Yabancı Dil Derslerine İlişkin Esaslar
Ortak zorunlu yabancı dil derslerine ilişkin esaslar
MADDE 4 – (1) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince, güz ve
bahar yarıyıllarında almak zorunda oldukları kredili yabancı dil dersleridir.
(2) Üniversitenin bütün birimlerinde okutulacak ortak zorunlu yabancı dil derslerinin
içeriklerinin belirlenmesi, uygulaması ve ilgili öğretim elemanlarının görevlendirilmeleri, YDB
tarafından yürütülür.
(3) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri için 27/3/2020 tarihli ve 31081 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Rumeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.
(4) Lisans ve önlisans programlarında ortak zorunlu yabancı dil dersleri birinci yarıyıl
İngilizce I ve ikinci yarıyıl İngilizce II şeklindedir.
(5) Motorlu Taşıtlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü (Uçak Teknolojisi) ve Ulaştırma
Hizmetleri Bölümü (Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ve Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri)
hariç olmak üzere lisans ve önlisans programları İngilizce I dersinde başarılı olamayan öğrenciler İngilizce II dersini alabilirler.
(6) Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı müfredatında yer alan İngilizce derslerinin bazıları ön koşullu derstir. ENG 101 Temel İngilizce dersinden başarılı olunmadan ENG 102 Temel İngilizce II dersi alınamaz. SHK 219 Mesleki Kabin
İngilizce I dersinden başarılı olunmadan SHK 220 Mesleki Kabin İngilizce II dersi alınamaz.
ENG 101 Temel İngilizce I ve ENG 102 Temel İngilizce II derslerinden başarılı olunmadan
SHK 219 Mesleki Kabin İngilizce I ve SHK 220 Mesleki Kabin İngilizce II dersleri alınamaz.
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(7) Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı müfredatında yer alan İngilizce derslerinin bazıları ön koşullu derstir. ENG 101 Temel İngilizce I
dersinden başarılı olunmadan ENG 102 Temel İngilizce II dersi alınamaz. SHU 201 Mesleki
İngilizce I dersinden başarılı olunmadan SHU 202 Mesleki İngilizce II dersi alınamaz. ENG
101 Temel İngilizce I ve ENG 102 Temel İngilizce II derslerinden başarılı olunmadan SHU
201 Mesleki İngilizce I ve SHU 202 Mesleki İngilizce II dersleri alınamaz.
(8) Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Uçak Teknolojisi Programı
müfredatında yer alan İngilizce derslerinin bazıları ön koşullu derstir. YDL 103 Temel İngilizce
I dersinden başarılı olunmadan YDL 104 Temel İngilizce II dersi alınamaz. UCT 201 Mesleki
İngilizce I dersinden başarılı olunmadan UCT 202 Mesleki İngilizce II dersi alınamaz. YDL
103 Temel İngilizce I ve YDL 104 Temel İngilizce II derslerinden başarılı olunmadan UCT
201 Mesleki İngilizce I ve UCT 202 Mesleki İngilizce II dersleri alınamaz.
Ortak Zorunlu YDMS esasları
MADDE 5 – (1) Üniversitenin Türkçe eğitim yapan lisans ve önlisans bölümlerine
yeni kayıt yaptıran öğrenciler, ortak zorunlu yabancı dil dersinden muaf olmak isterlerse eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavına girmekle yükümlüdürler.
(2) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu veya eğitim-öğretim dili olarak kullanıldığı bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam
ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar ve
daha önce başka bir üniversitede yabancı dil hazırlık programını başarıyla tamamlayanlar, belgelemek koşuluyla, yabancı dil derslerinden muaftır.
(3) Ortak Zorunlu YDMS her eğitim-öğretim yılının başında yapılır. İlk kayıt, ek kontenjan ve diğer kayıt türleri ile gelen öğrencilere bu sınav, eğitime hak kazanılan yarıyılın başında ilan edilen tarihte yapılır.
(4) Akademik takvimde ilan edilen tarihte yapılan Ortak Zorunlu YDMS’ye katılmayan
öğrenciler zorunlu yabancı dil derslerini başlangıç seviyesinden almakla yükümlüdürler. İlk
kayıt öğrencileri, ilan edilen tarihte sınava girmedikleri takdirde ek yerleştirme öğrencileri için
yapılan Ortak Zorunlu YDMS’ye katılamazlar.
(5) Ek yerleştirme ile kayıt yaptıran öğrenciler için Ortak Zorunlu YDMS’nin tarihi
YDB tarafından belirlenir ve ilan edilir. Ek yerleştirme döneminde yapılan Ortak Zorunlu
YDMS’ye yalnızca ek yerleştirme öğrencileri katılabilir.
(6) Öğretim dili Türkçe olan önlisans ve lisans öğrencilerinden birinci sınıfta zorunlu
olan İngilizce I ve İngilizce II derslerinden muaf olmak isteyenler Ortak Zorunlu YDMS’ye
katılmak istediklerini belirtilen bir dilekçe ile başvuru yaparak sınava katılırlar. Sınava girmek
isteğe bağlıdır. Sınav akademik yılın başında yapılır ve sınavdan 60/100 (CC) veya üzeri puan
alan öğrenciler ilgili akademik yıldaki İngilizce I (güz) ve İngilizce II (bahar) derslerinden
muaf olurlar. Motorlu Taşıtlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü (Uçak Teknolojisi) ve Ulaştırma Hizmetleri Bölümü (Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ve Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri) öğrencilerinin ilgili akademik yıldaki Temel İngilizce I ve Temel İngilizce II derslerinden muaf olabilmeleri için Ortak Zorunlu YDMS’den 75/100 (BB) veya üzeri puan almaları
gerekir. Ortak Zorunlu YDMS çoktan seçmeli 50 sorudan oluşur; her soru 2 puan değerinde
olup toplam 100 puan üzerinden hesaplanır. Sonuçlar optik okuyucu ile okunur. Sınav birinci
sınıf İngilizce uzaktan eğitim ders programı çerçevesinde hazırlanır. Akademik yılsonunda hedeflenen A1 ve A2 seviye dil düzeyini kapsayan konulardan oluşur.
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(7) Dikey geçiş öğrencileri mezun oldukları önlisans programlarında aldıkları zorunlu
İngilizce I ve İngilizce II derslerinden, ders saati, kredisi ve ders içeriklerinin aynı olduğunu
belgelemek koşuluyla muaf olabilirler. Ancak bu belgelerini ilgili yarıyılın ders ekleme/bırakma
haftası sona ermeden ibraz etmeleri gerekir.
(8) ÖSYM tarafından yapılan YDS, e-YDS ve YÖKDİL sınavlarından en az 60 puan
alanlar (puanın değerlendirmeye alınabilmesi için sınavın yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl içerisinde alınmış olması gerekir) ile YÖK tarafından kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından (TOEFL, TOEFL-IBT, IELTS) ÖSYM eşdeğerlik tablosuna göre 60 puan karşılığı bir
puana sahip olanlar, ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olurlar.
Başarı notunun belirlenmesi
MADDE 6 – (1) Birinci sınıf MYO, SHMYO ve fakülte öğrencilerinin zorunlu İngilizce I ve İngilizce II derslerinde her yarıyıl bir ara sınav ve bir yılsonu sınavı belirlenen takvime
göre yapılır. Bir dersin başarı notu o derse ait ara sınavdan alınan notun % 40’ı ve yarıyıl sonu
sınavından alınan notun % 60’ı toplanarak belirlenir. Yarıyıl içi notları ne olursa olsun öğrencilerin bir dersten başarılı olabilmesi için yarıyıl sonu sınavından 100 üzerinden en az 50 almaları gerekir. AA, BA, BB, CB, CC harf notu alınan dersler başarılı kabul edilir. DD ve DC
harf notu alınan dersler, ağırlıklı genel not ortalamasının 2,00 ve üzerinde olması halinde başarılı kabul edilir. FF ve FD harf notu alınan dersler başarısız kabul edilir.
(2) Bir dersin başarı notu, her yarıyıl sonunda akademik takvimde ilan edilen süre içerisinde öğretim elemanı tarafından Öğrenci Bilgi Sistemine işlenir. Notlar, Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı tarafından ilan edilir.
Sınavlar ve yeri
MADDE 7 – (1) Ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınav programları, ilgili birim
yönetim kurulu tarafından karara bağlanır ve sınav dönemi başlamadan en az iki hafta önce
ilan edilir. Sınavlar, programda gösterilen gün, yer ve saatte yapılır.
Mazeret sınavları
MADDE 8 – (1) Mazeret sınavlarında İstanbul Rumeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 23 üncü maddesi hükümleri uygulanır.
Bütünleme sınavı
MADDE 9 – (1) Bütünleme sınavı; öğrencilerin yarıyıl sonunda başarısız oldukları ve
not yükseltmek istediği dersler için tanınan bir hak olup, her yarıyılda o yarıyıla ait derslerin
sınavları yapılır.
(2) Yarıyıl içindeki ara sınavın % 40’ı ve bütünleme sınavında alınan notun % 60’ı toplanarak başarı notu hesaplanır.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 10 – (1) Öğrenci bir dersin sınav sonucuna, başarı notunun ilan edilmesinden
itibaren bir hafta içerisinde, dilekçesini çözüm merkezi kanalıyla kayıtlı olduğu programın
bağlı olduğu ilgili dekanlık ya da müdürlüğüne ileterek itirazda bulunabilir. İtiraz, maddi hata
yönünden ilgili öğretim elemanının görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından incelenir. Maddi
hata tespit edilmesi halinde not değişikliği ancak ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yabancı Diller Bölümü İsteğe Bağlı ve Zorunlu Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretimine
İlişkin Esaslar, Seviye Tespit ve Muafiyet Sınavı
İsteğe bağlı ve zorunlu hazırlık sınıfı eğitim-öğretimine ilişkin esaslar
MADDE 11 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitimi, eğitim dili yabancı dil olan bölüm öğrencileri için zorunlu olarak, eğitim dili Türkçe olan bölüm öğrencileri için isteğe bağlı olarak
YDB tarafından verilir.

8 Mart 2021 – Sayı : 31417

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 27

Seviye Tespit ve Muafiyet Sınavı
MADDE 12 – (1) Eğitim dili yabancı dil olan bölümlere zorunlu, eğitim dili Türkçe
olan fakülte ve yüksekokullara isteğe bağlı olan yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencilerinin yabancı
dil seviyesi akademik takvimde güz döneminin başında Yabancı Diller Bölümü tarafından hazırlanan ve uygulanan Seviye Tespit ve Muafiyet Sınavı ile belirlenir.
(2) Sınava ilişkin esaslar YDB tarafından belirlenir ve eğitim-öğretim yılı başında yapılacak olan sınavdan önce ilan edilir.
(3) Zorunlu yabancı dil hazırlık koşulu bulunan bölüm öğrencileri ve isteğe bağlı hazırlık sınıfında eğitim almak isteyen öğrenciler Üniversiteye ilk defa kayıt yaptırdıkları yılın
başında, Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılan Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Seviye Tespit
ve Muafiyet Sınavına alınırlar.
(4) Ek yerleştirme ve diğer kayıt türleri ile gelen öğrenciler için Seviye Tespit ve Muafiyet Sınavı tarihi YDB tarafından belirlenir ve ilan edilir.
(5) Seviye Tespit ve Muafiyet Sınavından alınan puana göre öğrencinin zorunlu yabancı
dil hazırlık sınıfından muaf olup olmadığı ile hangi seviyede öğrenim göreceği belirlenir.
(6) Seviye Tespit ve Muafiyet Sınavı iki aşamada gerçekleştirilir. Öğrenciler birinci
aşamada çoktan seçmeli sınav sorularını cevaplarlar. Bu aşamada 70/100 alanlar kompozisyon
(essay) yazma sınavına girmeye hak kazanırlar. Kompozisyon yazma sınavında 70/100 ve üzeri
alan öğrenciler kayıtlı oldukları fakültedeki lisans programlarına başlayabilirler.
(7) Seviye Tespit ve Muafiyet Sınavının her iki aşamasından 70/100 ve üzeri alan öğrenciler zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olurlar. Sınav sonrasında başarılı olamayan
öğrenciler ise Seviye Tespit ve Muafiyet Sınavı sonuçlarına göre uygun oldukları sınıflara yerleştirilip derslere devam ederler.
(8) İsteğe bağlı hazırlık sınıfına katılmak isteyen, Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran
lisans veya önlisans öğrencileri kayıt yaptırdıkları yılın başında, YDB tarafından yapılan Seviye
Tespit ve Muafiyet Sınavına katılmak istediklerini belirten bir dilekçe ile başvuru yaptıktan
sonra katılırlar ve bu doğrultuda seviyelerine uygun sınıflara yerleştirilerek derslere devam
ederler. Başvuru yapan ancak sınava katılmayan öğrenciler A1 seviyesinden yabancı dil eğitimine başlarlar.
(9) İsteğe Bağlı ve Zorunlu Hazırlık Sınıfı başlangıç seviyesi (A1), başlangıç sonrası
(A2), orta seviye (B1), orta-üstü ve ileri (B1+/B2) olarak belirlenmiştir.
Muafiyet esasları
MADDE 13 – (1) Yabancı dille eğitim veren lisans bölümlerine kayıt yaptırmış öğrenciler Seviye Tespit ve Muafiyet Sınavının her iki aşamasından da 70/100 veya üzerinde not almak koşuluyla zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olurlar.
(2) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olmak isteyen öğrenciler, bu isteklerini
bir dilekçe ile Yabancı Diller Bölümüne iletirler ve dilekçelerine Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen aşağıda belirtilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen
uluslararası yabancı dil sınavlarından birinde başarılı olduğunu gösteren belgeyi eklerler. Eşdeğerlikler, ÖSYM’nin ilgili Yönergesi uyarınca belirlenir. Müracaatlar, Yabancı Diller Bölümü tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır. Aşağıda belirtilen koşulları sağlamış öğrenciler
Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Seviye Tespit ve Muafiyet Sınavının birinci aşamasından
muaf olurlar:
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a) Son üç yılda, yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında ortaöğretimini yabancı dilde tamamlayanlar.
b) ÖSYM tarafından yapılan YDS (Yabancı Dil Sınavı) ve YÖKDİL (Yükseköğretim
Kurumları Yabancı Dil Sınavı) sınavlarından en az 70 puan alanlar (puanın değerlendirmeye
alınabilmesi için sınavın yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl içerisinde alınmış olması gerekir) ile
YÖK tarafından kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından (TOEFL, IELTS) ÖSYM
eşdeğerlik tablosuna göre 70 puan karşılığı bir puana sahip olanlar.
c) Daha önce bir başka üniversitenin Yabancı Dil Hazırlık Okulunda okumuş ve 100
tam puan üzerinden Senatonun öngördüğü puanla başarılı olmuş öğrenciler, üzerinden üç yıl
geçmemesi koşuluyla, başarılı olduklarını belgeleyenler.
(3) Bu belgelerini sınavdan önce ibraz edilmesi ve belgenin Avrupa Ortak Dil Çerçevesi
Kriterlerine göre B2 seviyesinde olması gerekir.
(4) Bu maddede belirtilen koşulları sağlamış ve Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı
Seviye Tespit ve Muafiyet Sınavının birinci aşamasından muaf olan öğrenciler, ikinci aşama
olan kompozisyon yazma sınavına katılmak zorundadırlar. Kompozisyon yazma sınavında da
70/100 ve üzeri puan almak koşulu ile Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfından muaf olurlar.
İkinci aşamada bu başarıyı (70/100) gösteremeyen öğrencilerin Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık
Sınıfına katılmaları zorunludur.
Devam zorunluluğu
MADDE 14 – (1) Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında derslere ve her türlü ders faaliyetlerine (ödev, proje, sınavlar, çevrimiçi dersler ve benzeri) devam etmek zorunludur. Her
iki dönem boyunca devamsızlık hakkı % 15’dir, devamsızlığı % 15’i aşan öğrenciler başarısız
sayılır. Derse devam veya ders uygulamalarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getiremediği
için başarısız olan öğrencilere DZ (Devamsız) notu verilir. DZ notu, not ortalaması hesabında
FF notu gibi işlem görür. Öğretim elemanı, her derste öğrencilerin imzalarını alarak derslere
devamlılığını takip ve kontrol eder. Çevrimiçi derslerde öğrencinin sistem üzerinden ilgili derse
giriş kaydı takip edilir.
(2) Ek kontenjan ile hazırlık sınıfına kabul edilen öğrencilerin devam durumları, hazırlık
öğretimine başladıkları tarihten itibaren hesaplanır.
(3) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfında öğrencilerden derslere ve her türlü ders
faaliyetlerine (ödev, proje, sınavlar, çevrimiçi dersler ve benzeri) devam etmeleri beklenir, öte
yandan devam zorunluluğu yoktur. İki dönem sonunda öğrencilerin B1+ seviyesine gelmeleri
hedeflenir ancak öğrenci iki yarıyıl sonunda hedeflenen seviyeye ulaşamaz ise sınıfta kalmaz,
ulaşabildiği seviyede programı tamamlar.
Eğitim-öğretim süresi
MADDE 15 – (1) Üniversitenin hazırlık programının eğitim-öğretim süresine Senato
karar verir. Hazırlık programına ait eğitim-öğretim yılının akışını gösteren ayrıntılı akademik
takvim Yabancı Diller Bölümü tarafından hazırlanır ve Senato tarafından onaylandıktan sonra
yürürlüğe girer. Zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık programında eğitim-öğretim süresi
güz ve bahar yarıyıllarını kapsayacak şekilde bir akademik yıldır.
(2) Programlardaki haftalık ders yükü 25 ile 30 ders saati arasındadır ve her ders 45
dakikadan oluşur.
(3) Dersler yüz yüze ve/veya çevrimiçi (senkron) ve dijital platformlarla (asenkron)
desteklenmek suretiyle harmanlanmış öğrenme metoduyla (blended learning) da yapılabilir.
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(4) Yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçilmesini gerektiren durumlarda ders saatlerinde değişiklik yapılabilir.
(5) Haftalık ders programları ve saatleri ilgili yarıyıl başlangıcında YDB tarafından belirlenir ve ilan edilir.
(6) İsteğe bağlı ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında dersler ve/veya sınavlar Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ile hafta sonu da yapılabilir.
(7) Güz ve bahar yarıyıllarından oluşan akademik yılda, YDB tarafından ilan edilen sınav programı ve ders dağılım tablosu uygulanır ve yapılan ara sınav ve yılsonu sınavlarındaki
puan dağılımında, YDB tarafından eğitim-öğretim yılı başında ilan edilen değerlendirme sistemi esas alınır ve uygulanır.
(8) Eğitim-öğretim yılı sonunda başarı koşullarını sağlayamayan öğrenciler arzu ederlerse İstanbul Rumeli Üniversitesi akademik takviminde belirtilen tarihler arasındaki yaz öğretimine katılabilir. Yaz okuluna katılan öğrenciler yaz okulunun bitiminde verilen yeterlilik
sınavından 70/100 aldıklarında başarılı sayılırlar. Yaz okuluna katılan Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık öğrencilerinin bölümlerine geçebilmesi yaz okulunun sonunda yapılan yeterlilik sınavında
başarılı olmalarına bağlıdır. Yaz okuluna devam eden İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık öğrencilerinde ise böyle bir zorunluluk yoktur.
(9) Yaz okulunda başarılı olamayan ve/veya zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olmasına rağmen yaz okuluna devam etmemiş öğrencilerin bölümlerine geçebilmeleri
için bir sonraki akademik yılın başında verilen Seviye Tespit ve Muafiyet Sınavında 70/100
ve üzeri alarak başarılı olmaları gerekir.
Dersler ve sınavlar
MADDE 16 – (1) Yabancı Diller Bölümü tarafından, akademik yılı başında yapılan
Seviye Tespit ve Muafiyet Sınavı sonucuna göre öğrenciler dil seviyelerine göre sınıflara yerleştirilirler. İsteğe bağlı ve zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi süresince, her yarıyıl iki ara sınav, bir yılsonu sınavı ve üç sözlü sınavı belirlenen takvime göre yapılır. Ancak, örgün eğitimden uzaktan eğitime geçilmesini gerektiren durumlarda sözlü sınavlar yapılmaz. Ölçme değerlendirme yazılı sınavlar üzerinden yapılır.
(2) Birinci sınıf MYO, SHMYO ve Fakülte öğrencilerinin zorunlu İngilizce I ve İngilizce II derslerinde her yarıyıl bir ara sınav ve bir yılsonu sınavı belirlenen takvime göre yapılır.
Bir dersin başarı notu o derse ait ara sınavdan alınan notun % 40’ı ve yarıyıl sonu sınavından
alınan notun % 60’ı toplanarak belirlenir. Yarıyıl içi notları ne olursa olsun öğrencilerin bir
dersten başarılı olabilmesi için yarıyıl sonu sınavından 100 üzerinden en az 50 almaları gerekmektedir. AA, BA, BB, CB, CC harf notu alınan dersler başarılı kabul edilir. DD ve DC harf
notu alınan dersler, Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının 2,00 ve üzerinde olması halinde başarılı
kabul edilir. FF ve FD harf notu alınan dersler başarısız kabul edilir.
Başarı değerlendirmesi
MADDE 17 – (1) İsteğe bağlı ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında başarı notu, ara
sınavların 40/100’ünü ve yarıyıl sonu sınavının ise 60/100’ünü oluşturacak şekilde hesaplanır.
(2) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında birinci akademik yılsonunda başarısız olan
öğrenciler, ertesi yıl da hazırlık sınıfına devam etmek zorundadır. Zorunlu yabancı dil hazırlık
sınıfını iki yıl boyunca başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişikleri kesilir.
Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfından ilişiği kesilen öğrenciler Üniversitenin öğretim dili Türkçe
olan eşdeğer bir programına kayıt yaptırabilirler.
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(3) Öğretim dili Türkçe olmakla birlikte isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı okumak
isteyen öğrenciler programda başarılı olmasalar bile, önlisans veya lisans programlarına devam
edebilirler.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 18 – (1) Sınav notlarına itiraz, sınav notlarının ilanını takip eden 3 iş günü
içinde Yabancı Diller Bölümüne dilekçe ile yapılır.
(2) Sınav notuna itiraz eden öğrencinin sınav evrakları, YDB öğretim elemanlarından
oluşan 3 kişilik komisyon tarafından maddi hata açısından incelenir.
(3) Komisyon raporu en geç 3 takvim günü içinde Yönetim Kurulu tarafından kesin
karara bağlanır.
Başarı ve değerlendirme
MADDE 19 – (1) Yılsonu sınavında başarı notu eğitim dili Türkçe olup isteğe bağlı
hazırlık eğitimi alan öğrenciler için 70/100’dür. Yılsonu notuna göre başarılı veya başarısız
olan öğrenciler bir sonraki ders yılında kazandıkları bölümün birinci sınıfına kayıt yaptırırlar.
(2) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi alan öğrenciler için yılsonu sınavında başarı
notu 70/100’dür. Yılsonu notuna göre başarılı olan öğrenciler bir sonraki ders yılında kazandıkları bölümün birinci sınıfına kayıt yaptırırlar. Başarılı oldukları takdirde eğitim alan tüm
öğrencilere yabancı dil seviyelerini ve başarı durumlarını gösteren yabancı dil sertifikası verilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Eğitime ara verme
MADDE 20 – (1) Eğitime ara verme işlemlerinde İstanbul Rumeli Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 31 inci maddesi hükümleri geçerlidir.
Disiplin iş ve işlemleri
MADDE 21 – (1) Yabancı Diller Bölümüne bağlı tüm İngilizce derslerinde öğrencilerin
iş ve işlemlerinde, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Zorunlu İngilizce derslerinden muafiyet
MADDE 22 – (1) Lisans ve ön lisans programları zorunlu İngilizce dersleri, 1 inci yarıyıl İngilizce I ve 2 nci yarıyıl İngilizce II dersleri için başka üniversitelerin hazırlık sınıfında
başarılı olup muafiyet sağlayan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (i) bendi
gereğince verilen zorunlu yabancı dil derslerinden belgelerini ibraz ederek muaf olabilirler.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 23/3/2016 tarihli ve
29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi
ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, İstanbul Rumeli
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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Pamukkale Üniversitesinden:
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖN LİSANS
VE LİSANS YABANCI DİL HAZIRLIK VE YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 30/7/2010 tarihli ve 27657 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale
Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Ön Lisans ve Lisans Yabancı Dil Hazırlık ve Yabancı
Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, İngilizce ve Fransızca hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
30/7/2010
27657
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
111/9/2014
29116
219/5/2015
29360
312/9/2015
29473
420/3/2016
29659
526/10/2016
29869
66/9/2017
30172
715/4/2018
30392
84/10/2019
30908

—— • ——
Sinop Üniversitesinden:
SİNOP ÜNİVERSİTESİ DOĞAL ÜRÜNLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 19/11/2019 tarihli ve 30953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sinop
Üniversitesi Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin
birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.
“r) Doğal ürünlerin dolum, paketleme, fiyatlandırma, satış, dağıtım, pazarlama ve benzeri işlerini gerçekleştirmek.
s) Üreticiler tarafından üretilen doğal ürünler için çeşitli hizmetler vermek.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sinop Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
19/11/2019
30953
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
15/5/2020
31128
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Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden:
SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ
EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde
yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde yürütülen lisansüstü programlara öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
b) Ana bilim dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans
Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitü için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan ana bilim dalını,
c) Ana bilim dalı akademik kurulu: Üniversitedeki öğretim üyeleri ve görevlilerinden
oluşan, lisansüstü düzeyde ders veren veya tez çalışmasını yöneten, ilgili ana bilim dalı programlarının planlanmasında ve uygulanmasında ana bilim dalı başkanına görüş bildiren kurulu,
ç) Ana bilim dalı başkanı: Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş
Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde ana bilim dalı için tanımlanan başkanı,
d) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesinde
yedinci (yüksek lisans) ve sekizinci (doktora) düzeyleri için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı haftalık öğrenci iş yükünü,
e) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Bilgi İşlem Daire
Başkanlığını,
f) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyeleri ve doktoralı öğretim görevlilerini,
g) DNO: Dönem not ortalamasını,
ğ) Enstitü: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,
h) Enstitü Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür yardımcıları ve
enstitü ana bilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,
ı) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve
Enstitü Kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,
i) GNO: Genel not ortalamasını,
j) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
k) Kredi: Bir yarıyıl (dönem) devam eden dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı
ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamını,
l) Müdür: Enstitü Müdürünü,
m) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim yapmak üzere Enstitüye kayıtlı olan yüksek lisans veya doktora programı öğrencisini,
n) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
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o) Program: Ana bilim dallarına bağlı Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğine göre açılan lisansüstü eğitim-öğretim veren programları,
ö) Program koordinatörü: Ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile atanan, ana bilim dalı altındaki lisansüstü eğitim programı koordinatörünü,
p) Rektör: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörünü,
r) Rektörlük: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünü,
s) Sanayi danışmanı: Lisansüstü öğrencilerine saha araştırması ve sanayi uygulamalarında rehberlik edecek danışmanı,
ş) Senato: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Senatosunu,
t) Tez: Yüksek lisans ve doktora eğitiminin amacına yönelik, tez hazırlama yönergesine
uygun olarak hazırlanan bilimsel çalışmayı,
u) Tez danışmanı: Lisansüstü öğrencilerinin tez konusunun özelliği gereği, Enstitü Yönetim Kurulunca atanan öğretim üyesini veya doktora derecesine sahip kişiyi,
ü) Tez izleme komitesi: Enstitüye bağlı ana bilim dallarında doktora öğrencisinin tez
çalışması önerisini değerlendirmek, tez çalışmalarına rehberlik etmek ve yönlendirmek görevini
üstlenen, biri tez danışmanı olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,
v) ULAKBİM: Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezini,
y) Uluslararası ortak lisansüstü programı: Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumu ile
ortaklaşa yürütülen bir lisansüstü programı,
z) Üniversite: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesini,
aa) Üniversite Yönetim Kurulu: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
bb) Yabancı dil sınavı: Merkezi yabancı dil sınavını veya ÖSYM tarafından eş değerliği
kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarını,
cc) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
çç) Yeterlik komitesi: Enstitüye bağlı doktora programlarında yeterlik sınavlarını düzenlemek ve yürütmek üzere, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla yeterlik sınav jürileri kurmakla görevli beş üyeden oluşan komiteyi,
dd) Yeterlik sınavı: Doktora öğrencilerinin, kayıtlı oldukları programlardaki konularda
bilimsel düşünme, bilimsel yöntemleri özümseme, bağımsız bir araştırmayı yürütebilme yeterliliğini değerlendirmeye yönelik sınavı,
ee) Yeterlik sınavı jürisi: Doktora programları dâhilinde farklı alanlardaki yeterlik sınavlarını yapmak üzere yeterlik komitesi tarafından onaylanan, danışman öğretim üyesi ile birlikte en az ikisi Üniversite dışından, diğer ikisi komitenin alana uygun olarak belirleyeceği öğretim üyelerinden olmak üzere tez danışmanıyla, beş asıl üyeden oluşan jüriyi,
ff) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Programların Açılması, Başvuru ve Öğrenci Kabulü
Eğitim programlarının açılması
MADDE 4 – (1) Enstitü, Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş
Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenecek ana bilim dallarında eğitim programlarını yürütür.
Enstitü tarafından yürütülecek lisansüstü programlar; ilgili ana bilim dalı kurulunun teklifi,
Enstitü Kurulunun uygun görüşü, Senatonun kabulü ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının
onayı ile açılır. Ayrıca diğer yükseköğretim, araştırma kuruluş ve kurumları ile iş birliği yaparak
ortak lisansüstü programları da açılabilir.
(2) Eğitim ve öğretim, güz ve bahar yarıyıl esasına göre düzenlenir. Bunların süresi ve
şekli ilgili ana bilim dalı kurulunun teklifi, Enstitü Kurulunun uygun görüşü ve önerisi üzerine
Senato tarafından karara bağlanır.
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(3) Lisansüstü programlar, Enstitü ana bilim dalları ile aynı adları taşırlar. Ancak Rektörün önerisi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının onayı ile bir Enstitü ana bilim dalında,
o Enstitü ana bilim dalından değişik adlar taşıyan lisansüstü programlar da açılabilir.
(4) Enstitülerde, Rektörün önerisi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının onayı ile lisansüstü öğretim yapmak üzere, bir fakülteden, bölümden veya ana bilim dalından değişik bir
ad taşıyan, disiplinler arası bir Enstitü ana bilim dalı kurulabilir. Bu tür bir Enstitü ana bilim
dalının başkanı, ilgili dekanların görüşleri alınarak, Müdür tarafından atanır.
(5) Lisansüstü programları yurt içi ve yurt dışı entegre programlar şeklinde düzenlenebilir. Bu programların Senato tarafından önerilen uygulama usul ve esasları, Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığının onayına sunulur.
(6) Lisansüstü öğretimi Türkçe, Türkçe-İngilizce veya İngilizce dillerinde yapılır.
Türkçe-İngilizce yürütülen programlarda öğrenciler, mezuniyet için alınması gereken derslerin
toplam AKTS’sinin Senatonun belirlediği oranda İngilizce verilen derslerden almak zorundadırlar.
Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı
MADDE 5 – (1) Enstitü ana bilim dalları kendi ana bilim dalı akademik kurullarında,
Senatonun kabul ettiği yüksek lisans ve doktora eğitimi değerlendirme ölçütlerine uygun olarak
belirleyecekleri öğrenci kontenjanlarını ve varsa kontenjanlarla ilgili özel koşulları Enstitü Müdürlüğüne gerekçeleriyle birlikte bildirir. Enstitü Kurulu kontenjanlarla ilgili gerekli düzenlemeyi yapar. Enstitü Kurulunca önerilen ve Senato tarafından karara bağlanan kontenjanlar ilan
edilir. İlanda programların adları, son başvuru tarihi, başvuru koşulları, istenen belgeler, var
ise diğer açıklayıcı bilgiler yer alır. Söz konusu ilan her yarıyıl başında verilebilir.
Öğrenci kabulü
MADDE 6 – (1) Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına alınacak alan içi ve alan
dışı öğrenci sayısı ve kontenjanlar ana bilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi, Enstitü Kurulu
kararı ve Senato onayı ile belirlenir.
(2) Yüksek lisans programlarına başvuru ve kabul için adayların, bir lisans diplomasına
sahip olmaları, ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 standart puan ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavından en az 50 puan almaları gerekir. Başarı
notu ALES sınav sonucunun %50’si, yazılı sınav notunun %30’u, lisans not ortalamasının
%10’u ve mülakat puanının %10’u değerlendirmeye alınarak hesaplanır. Eğer mülakat yapılmazsa yazılı sınav notunun %40’ı değerlendirmeye alınır. Adayın başarılı sayılabilmesi için
genel ortalamasının 60 olması gerekir. Sıralama notları arasında eşitlik olması halinde, lisans
öğrenimi sırasında alınan notların ortalaması daha yüksek olan aday üst sırada yer alır. Senato,
yüksek lisans programlarına alınacak öğrenciler için ilgili yarıyılda yabancı dil puanı şartı koyabilir ve/veya kaldırabilir. Yabancı dil puanının aranması halinde ÖSYM tarafından yapılan
(YDS/YÖKDİL) veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından eşdeğerliği kabul edilen
merkezi yabancı dil sınavlarından 55 puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen
puanı almış olmak gerekir. Eğer yabancı dil puan şartı aranırsa yazılı sınav notunun %20’si
değerlendirmeye alınır.
(3) Doktora programlarına başvuru ve kabul için adayların, bir lisans veya tezli yüksek
lisans diplomasına sahip olmaları, yüksek lisans diploması ile başvuran adayların ALES’ten
başvurdukları programın puan türünde en az 55 puana sahip olmaları, ÖSYM tarafından yapılan
(YDS/YÖKDİL) veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından eşdeğerliği kabul edilen
merkezi yabancı dil sınavlarından en az 55 puan almış olmaları ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavından da en az 50 puan almaları gerekir. Lisans diploması ile başvuran adayların ise ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 80 standart puana
sahip olmaları, lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan
olması ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavından da en az 50 puan almaları
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gerekir. Başarı notu ALES sınav sonucunun %50’si, yazılı sınav notunun %20’si, lisans not
ortalamasının %10’u, yabancı dil notunun %10’u ve mülakat puanının %10’u değerlendirmeye
alınarak hesaplanır. Adayın başarılı sayılabilmesi için genel ortalamasının 65 olması gerekir.
Adayların sıralama notları arasında eşitlik olması halinde, yüksek lisansı olan adaya öncelik
verilir. Yüksek lisans diploması olan adaylar arasında eşitlik olması durumunda yüksek lisans
not ortalaması daha yüksek olan aday; yüksek lisans derecesi olmayan adaylar arasında ise, lisans notları ortalaması daha yüksek olan aday üst sırada yer alır.
(4) Mezun durumda olan/olabilecek adayların başvurusuna ilişkin esaslara Senato tarafından karar verilir.
(5) Öğrenimlerini yurt dışında yapmış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların
lisansüstü programlarına kabul edilebilmeleri için ön koşul olarak diploma denklik belgesi getirmeleri gerekir.
(6) Türkiye Bursları Programı dışında, lisansüstü öğrenim görmek için başvuran yabancı uyruklu adayların kabulüne ilişkin esaslar, ana bilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi,
Enstitü Kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir.
(7) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlar, gerekli başvuru belgeleri, son başvuru
tarihleri ve diğer hususlar, Enstitünün teklifi ile Senato tarafından belirlenir ve her yarıyıl başında öğrenci almak üzere ilan edilir.
(8) Başvurularda istenen belgelerin aslı veya Enstitü tarafından onaylı örneği kabul
edilir.
(9) Üniversitenin, yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve/veya diğer uluslararası
kuruluşlarla iş birliği yaparak yürüteceği, uluslararası ortak lisansüstü eğitim-öğretim programlarına öğrenci kabulünde; 6/10/2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim
Programlarına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır. Avrupa Birliği eğitim programları çerçevesinde bir yükseköğretim kurumu veya uluslararası kuruluşlarla yapılacak öğrenci değişimine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, Enstitünün ilgili ana bilim
dalının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.
Bilimsel hazırlık programına öğrenci olarak kabul edilecek adaylar şunlardır:
a) Lisans derecesini, başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı
alanlarda almış olan adaylar.
b) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olan adaylar.
(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, öğrencinin lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerinin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık
programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra Enstitünün ilgili ana bilim
dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik
dersler de alabilir.
(3) Bilimsel hazırlık programlarında derslere devam ve sınavlar hakkında ilgili mevzuat
hükümleri uygulanır.
(4) Bilimsel hazırlık öğrencilerinin yaz okulunda alınan dersler hariç, lisansüstü bilimsel
hazırlık programında başarılı sayılabilmeleri ve lisansüstü programa başlayabilmeleri için bilimsel hazırlık programının lisans derslerinden en az CC notu, lisansüstü derslerinden en az
CB notu almaları ve programı 2,50 genel not ortalaması ile tamamlamaları gerekir.
(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi
bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı
olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora
programı sürelerine dahil edilmez.
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Enstitüde lisansüstü programlar arası doğrudan geçiş
MADDE 8 – (1) Lisans derecesi ile doktora programına kayıtlı olan bir öğrenci, ilgili
yüksek lisans programında öngörülen ders yükünü tamamlamış olması şartıyla, ana bilim dalı
başkanlığının uygun bulması halinde Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yüksek lisans programına geçebilir. Öğrenci bu şartlara bağlı olarak doğrudan tez çalışmasına başlayabilir. Geçiş
başvuruları ilgili ana bilim dalı başkanlığına yapılır. Yüksek lisans programına geçen öğrenci
yüksek lisans programının diğer gereklerini yerine getirmesi halinde yüksek lisans diploması
almaya hak kazanır.
Değişim ve özel öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Değişim öğrencileri; Üniversitenin ulusal ve uluslararası değişim programları çerçevesinde, Üniversitede bir veya daha fazla dönem için eğitim görme hakkını kullanan diğer yükseköğretim kurumları öğrencileridir. Bu öğrencilerin; seçilme, ders alma, ders
saydırma, kabul işlemleri ve değişim programlarına ilişkin diğer hususlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
(2) Bir yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olan öğrenciler, kayıtlı olduğu
enstitü ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitünün onayı ile Enstitüdeki lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu dersleri saydırma işlemleri kayıtlı olduğu enstitü ana bilim
dalı başkanlığı tarafından yürütülür.
Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Üniversiteye bağlı başka bir Enstitü ana bilim dalında veya başka
bir yükseköğretim kurumunun aynı veya farklı bir lisansüstü programında en az bir yarıyılı
başarıyla tamamlamış öğrenciler arasından, ilgili ana bilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi,
Enstitü Kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenen kontenjana göre, yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilebilir. Bu öğrencilerden, geldikleri yükseköğretim kurumunda yabancı dil sınavına girmemiş olanların, yabancı dil puanı şartını sağlamaları gerekir.
(2) Öğrencinin, Üniversitedeki veya diğer bir yükseköğretim kurumundaki yüksek lisans veya doktora programında başarılı olduğu derslerin yatay geçiş yapacağı programdaki
derslere eş değerliği ve yarıyıl bazındaki öğrenim süresi ana bilim dalı başkanlığının görüşü
ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir. Doktora programına yatay geçiş yapan öğrenci, yeterlik sınavına geçiş yaptığı programda girer.
(3) Başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmak isteyen öğrencilerin, geldikleri
yükseköğretim kurumundan alınan öğrenim belgesi ve ders içeriklerini gösteren belgeleri, Üniversiteye vermeleri gerekir. Bu öğrencilerin daha önce devam etmiş oldukları yükseköğretim
kurumunda aldıkları derslerden muaf olup olmayacakları, muaf olmaları durumunda ise aldıkları notlar ve kredilerin ne şekilde kabul edileceği, ilgili ana bilim dalının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
(4) Yatay geçiş kontenjanları lisansüstü kontenjanlarla birlikte ilan edilir.
Lisansüstü programlara kayıtla ilgili esaslar
MADDE 11 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin listesi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir ve Enstitü Müdürlüğü tarafından duyurulur. Enstitü Yönetim
Kurulu, her program için ilan edilen kontenjan sayısının en fazla iki katına kadar yedek aday
belirleyebilir. Yedek adayların kayıt işlemlerine akademik takvimde belirlenen sürelerde devam
edilebilir.
(2) Üniversitenin lisansüstü programlarına kabul edilen adayların kayıt işlemleri akademik takvimde belirtilen tarihlerde Enstitü tarafından yapılır.
(3) Adaylardan kesin kayıt yaptırmak için Enstitü tarafından teklif edilen ve Senato tarafından belirlenen belgeler istenir. İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı görülerek onaylanan örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise
adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.
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(4) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için;
a) Yüksek lisans programlarına kabul edilenlerin lisans diplomasına, doktora programlarına kabul edilen yüksek lisans mezunlarının yüksek lisans diplomasına, lisans programlarından doğrudan doktora programlarına kabul edilenlerin ise lisans diplomasına sahip olması,
b) Üniversite tarafından ilan edilen diğer şartların yerine getirilmesi,
gerekir.
(5) Eksik belge ile kesin kayıt yapılmaz.
(6) Akademik takvimde belirlenen ve duyurulan süre içinde kesin kaydını yaptırmayan
adaylar öğrencilik haklarından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.
(7) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle Üniversiteye kayıt hakkı kazanmış
olanların belirlenmesi hâlinde kayıtları yapılmaz, kayıt yaptırmış olanların ise bulundukları
döneme bakılmaksızın kayıtları iptal edilir, kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler
geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem başlatılır. Bu durumda olanlar öğrencilik statüsü kazanmamış sayılır ve gelecekte öğrencilikle ilgili hiçbir haktan yararlanamazlar.
(8) Daha önce başka bir lisansüstü programda kayıtlı iken kayıtlı olduğu programdan
ilişiğini keserek Enstitü lisansüstü programlarına kaydolan öğrenciler, transkriptlerini ibraz etmek şartıyla ders transferi başvurusu yapabilir. Geçmişe dönük olarak beş yıl içerisinde alınmış
olan derslerin kredi transferi yapılabilir.
E-posta adresi
MADDE 12 – (1) Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrencilere Bilgi İşlem Daire
Başkanlığı tarafından bir e-posta adresi verilir. Üniversite veya Enstitüdeki eğitim-öğretim ile
ilgili duyurular bu e-posta adresine yapılır.
(2) Öğrenci, e-posta adresini aktif durumda tutmak ve takip etmekle yükümlüdür.
(3) E-posta ile gönderilen duyurular tebliğ edilmiş sayılır.
(4) Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerin e-posta
adresleri iptal edilir.
(5) E-posta adreslerini yasa dışı faaliyetlerde kullananların e-posta adresleri iptal edilir
ve haklarında yasal işlem başlatılır.
Tebligat ve adres bildirme
MADDE 13 – (1) Her türlü bildirim, öğrencinin Üniversiteye kayıt anında bildirdiği
adrese veya kayıt esnasında öğrencilere verilen e-posta adresine yazılı olarak yapılmak veya
Üniversite internet sitesinde ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.
(2) Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri adresleri değiştirdikleri hâlde, bunu kaydettirmemiş bulunan veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrencilerin, bilinen en son adreslerinin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması hâlinde, öğrencinin adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi bilinen en son adresi olarak kabul
edilir ve tebligat buraya yapılır. Ayrıca başkaca adres araştırması yapılmaz. Tebligatın gerçekleştirilememesi halinde tüm sorumluluk öğrenciye aittir.
Öğrenci kimlik kartı
MADDE 14 – (1) Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrencilere Rektörlük tarafından
Üniversitenin öğrencisi olduklarını belirten fotoğraflı öğrenci kimlik kartı verilir. Kimlik kartında öğrenciyi tanıtıcı bilgiler yer alır.
(2) Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olanların öğrenci kimlik
kartları geri alınır ve dosyalarında saklanır.
(3) Kimlik kartının kaybedilmesi halinde; gazete ilanı, kimlik ücretini yatırdığına dair
banka dekontu ve dilekçesi ile başvurması halinde öğrenciye yeniden kimlik kartı verilir.
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Danışmanlar
MADDE 15 – (1) Öğrencilere, Üniversiteye kayıt yaptırmalarından itibaren birinci yarıyılın sonuna kadar ilgili ana bilim dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla, öğretim üyeleri arasından bir danışman görevlendirilir. Zorunlu durumlarda ilgili kurulun
onayı ile doktora unvanına sahip kadrolu öğretim görevlileri arasından da danışman atanabilir.
(2) Danışmanlar; öğrencinin öğretimi süresince, her dönem alacağı derslerin belirlenmesinde; tez çalışmasının yönlendirilmesinde ve tez çalışması danışmanlığı gibi bilimsel faaliyetlere rehberlik etmede ve öğrenci ile ilgili diğer akademik konularda rehberlik yapmakla
yükümlüdürler.
(3) Danışmanların görev ve sorumlulukları ilgili mevzuat hükümlerine göre Enstitü
Kurulunun önerisi doğrultusunda hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan esaslar ile düzenlenir.
(4) Danışmanlık ve rehberlik süreçlerinin eksiksiz yürütülmesinden ilgili ana bilim dalı
başkanı sorumludur.
Kayıt yenileme
MADDE 16 – (1) Öğrenci; her dönem başında, akademik takvimde belirlenen süreler
içinde, gerekli mali yükümlülüklerini yerine getirerek, kayıt yenileme işlemini yapar. Gerekli
hâllerde Üniversite Yönetim Kurulu tarafından bu sürelerde değişiklik yapılabilir.
(2) Ekonomik nedenler ya da eğitime devam etmesine engel bir sağlık sorunu gibi bir
mazereti olan ve bunu belgeleyebilen ve bu mazeretleri Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilenler hariç, süresi içinde mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen, kayıt yenileme işlemini
tamamlamayan öğrenci o dönemde ders alamaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt
yenilenmeyen dönem, öğretim süresinden sayılır.
(3) Öğrenci değişim programlarına katılan ve ilgili dönemde başka bir yükseköğretim
kurumunda bulunan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri akademik takvimde belirlenen sürelerin dışında da ilgili kurulların kararı ile yapılabilir.
(4) Kayıt yenileme işlemleri öğrenci otomasyon programı ile düzenlenir. Öğrenci, otomasyon programında kayıt yenileme işlemlerini, internet üzerinden ve akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde yapar.
(5) Kayıt yenileme işleminin tamamlanması için, akademik takvimde belirtilen süreler
içerisinde öğrenci danışmanı tarafından kayıt işlemlerinin onaylanması gerekir.
(6) Kayıt yenileme için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan, yanlış veya eksik beyanda bulunan öğrencilerin kayıt işlemleri iptal edilir; haklarında, 18/8/2012 tarihli ve 28388
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
hükümlerine göre işlem yapılır.
Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti
MADDE 17 – (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri, dönem başlarında akademik takvimde belirtilen tarihlerde ödenir.
(2) Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilenler hariç, süresi içinde katkı payı
ve/veya öğrenim ücretini ödemeyenler o dönem için kayıt yaptıramaz/yeniletemez ve öğrencilik
haklarından yararlanamaz.
(3) Öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti taksitini yatırmış oldukları dönemin eğitim ve öğretimi başladıktan sonra Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun
olanların o dönemle ilgili öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti iade edilmez.
(4) Öğrenci değişim programlarına, ortak ve benzer programlara katılan öğrencilerin
katkı paylarının ve/veya öğrenim ücretlerinin nasıl ödeneceği üniversiteler arasındaki ikili anlaşmalarla belirlenir.
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(5) Disiplin cezası nedeniyle okuldan uzaklaştırılan öğrenciler katkı paylarını ödemek
zorundadır. Kayıt yaptırmadığı için öğrencilik haklarından yararlanmayanlar, daha sonraki dönemlerde kayıt yaptırmaları hâlinde, öğrencilik haklarından yararlanmadığı döneme ait katkı
payı ve öğrenim ücretini ödemez.
İzinler, kayıt dondurma ve hakların saklı tutulması
MADDE 18 – (1) Öğrenciler, Enstitü Kurulunun onayı ile geçici bir süre için kayıtlı
oldukları programa/programlara ara verebilirler. İzin başvurusu yapılabilmesi için başvuru tarihinde öğrencinin kayıtlı veya izinli statüde olması zorunludur. İzinli öğrencilerin tüm hakları
saklı tutulur. Hazırlanan belgelerde öğrencilerin izinli oldukları belirtilir.
(2) Enstitü Yönetim Kurulu kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından tespit edilen haklı ve geçerli nedenler için azami izin süreleri; bilimsel hazırlıkta bir yarıyıl, tezli
yüksek lisansta iki yarıyıl, doktorada dört yarıyıldır. Askerlik, sağlık, tutukluluk ve mahkûmiyet
hallerinde ise bu hallerin süresi kadardır.
(3) İzinli sayılan öğrenci öğretimine devam edemez ve izinli olduğu dönemi izleyen
sınav dönemindeki, dönem sonu sınavlarına giremez.
(4) Hastalık, doğal afetler, tutukluluk, mahkûmiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması
gibi önceden öngörülemeyen ve bilinemeyen nedenlerle dönem süresi içinde de izin verilebilir.
Belirtilen nedenlerin sınav döneminde ortaya çıkması hâlinde, aynı usulle işlem yapılır. Dönem
içinde izin verilmesi hâlinde, öğrenci dönem başından itibaren izinli sayılır.
(5) Bu maddede belirtilen nedenlerle izin istenilmesi hâlinde öğrencinin, olayın vuku
bulmasından itibaren en geç otuz gün içinde, Enstitüye başvurması ve olayı gerekli belgelerle
kanıtlaması zorunludur.
(6) Dönem içinde izin verilmesi hâlinde, öğrenci dönem başından itibaren izinli sayılır.
Ekonomik nedenler ve ilgili kurulca kabul edilebilecek diğer nedenlerle izin, ancak dönem başında verilebilir. Bu durumda izin için başvurunun, nedenlerinin açıklanması ve belgelenmesinin kayıt işlemleri tamamlandıktan sonraki otuz gün içinde yapılması zorunludur. Ani hastalık
ve beklenmedik hâller dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz.
(7) Öğrenci, izninin bitiminde, izne ayrıldığı öğretim döneminden başlayarak öğrenciliğe devam eder.
(8) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirtilen haklı ve geçerli nedenler ile
Senatoda onaylanan diğer nedenlere dayalı izinler, kararda belirtilmek şartıyla öğretim süresinden sayılmaz.
Kayıt sildirme/ilişik kesme
MADDE 19 – (1) Aşağıda belirtilen öğrencilerin Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile
Üniversite ile ilişikleri kesilir:
a) Kendi isteği ile kaydının silinmesini yazılı olarak istemiş olanlar.
b) Azami süresi içinde eğitimini tamamlayamayanlar.
c) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Üniversiteden çıkarma cezası alanlar.
ç) Üniversiteye kayıt-kabul koşullarını yerine getirmediği sonradan anlaşılanlar veya
kayıt esnasında sunduğu belgelerin veya verdiği bilgilerin yanlış ya da eksik olduğu tespit edilenler.
(2) Kesin kayıt ve/veya kayıt yenileme süreci tamamlanmadan kaydını sildiren öğrencinin o dönem için ilgili mevzuat çerçevesinde alınan öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti Enstitü
Yönetim Kurulu kararı ile iade edilir. Daha önceki dönemlere ait ödenmiş olan öğrenci katkı
payı/öğrenim ücreti varsa iade edilmez.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğretimle İlgili Esaslar
Öğretim düzeyleri
MADDE 20 – (1) Enstitüde öğretim gören öğrenciler, 2547 sayılı Kanunda yer alan
ilke ve esaslara göre lisansüstü düzeyde öğretim görürler.
(2) Üniversiteye bağlı yürütülen öğretim programlarındaki farklılıklar nedeni ile bu
Yönetmelik çerçevesinde, ilgili kurulların önerisi ve Senatonun kararı ile öğretim ve sınav
esasları belirlenebilir.
Öğrenci değişim programları
MADDE 21 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki bir üniversite arasında yapılan anlaşma ve ilgili mevzuat uyarınca, öğrenci değişim programları çerçevesinde, yüksek
lisans programlarında bir, doktora programlarında iki dönemi aşmamak kaydıyla, yurt içi veya
yurt dışındaki üniversitelere öğrenci gönderilebilir.
(2) Değişim programından yararlanıldığı sürede öğrencilerin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır.
(3) Öğrencilerin değişim programları kapsamında aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan aldıkları ders veya uygulamaların kredileri, ilgili ana bilim dalının olumlu
görüşü ve Enstitü Kurulunun kararı ile kayıtlı olunan lisansüstü programındaki yükümlülüklerin
yerine sayılır.
(4) Öğrencinin değişim programına katılarak aldığı derslerin kredisinin toplamı, kayıtlı
olduğu programın toplam kredisinin üçte birinden fazla olamaz.
(5) Değişim programlarına başvuru koşulları, kabul şartları ve ders başarı notlarının
Üniversitedeki başarı durumuna nasıl yansıtılacağı ile ilgili esaslar, Enstitü Kurulu tarafından
hazırlanır ve Senato tarafından onaylanır.
(6) Lisansüstü programlarında yapılan tezler değişim programıyla gidilen üniversitelerde tamamlanamaz.
Öğretim dönemleri
MADDE 22 – (1) Bir öğretim yılı güz ve bahar olmak üzere iki dönemden oluşur. Dersler dönem olarak düzenlenir.
(2) Güz ve bahar döneminin normal süresi en az on dört haftadır. Gerekli hâllerde bu
süre Senato tarafından değiştirilebilir. Ara sınavlar ve diğer dönem içi ölçme ve değerlendirme
çalışmaları bu süreler içinde yapılır, ancak dönem sonu sınavları bu sürenin dışında tutulur.
Öğrenci disiplin işleri
MADDE 23 – (1) Öğrenciler, disiplin yönünden Yükseköğretim Kurumları Öğrenci
Disiplin Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
Öğrenci işleri
MADDE 24 – (1) Öğrencilerin kayıt, kayıt yenileme, devam, izin alma, ilişik kesme,
nakil yolu ile kabul edilme, intibak, program değiştirme, derse yazılma, yatay, dikey ve kurum
içi geçiş, sınav, not ve benzeri işlemleri Enstitü tarafından yapılır ve yürütülür.
Öğretim planları
MADDE 25 – (1) Üniversitenin öğretim programlarındaki öğretim faaliyetleri; ilgili
mevzuat hükümlerine göre ana bilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi, Enstitü Kurulu kararı
ve Senato tarafından onaylanan öğretim planına göre yapılır.
(2) Akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde, ilgili ana bilim dalı başkanlığının
gerekçeli önerisi, Enstitü Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile öğretim planlarına yeni ders
konabilir veya kaldırılabilir. Enstitü Kurulu kararı ile öğretim planlarındaki dersler açık veya
kapalı tutulabilir. Ancak mevcut planlardaki derslerin kredileri, ders kodları, adları ve türü değiştirilemez.
(3) Zorunlu dersler ve seçmeli dersler ve bu derslerin, eğer varsa ön koşulları öğretim
planlarında belirtilir.
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(4) Senato tarafından belirlenen öğretim planları, izleyen öğretim döneminin başından
itibaren uygulamaya konulur.
Dersler
MADDE 26 – (1) Derslerin süresi dönemlik olarak düzenlenir. Bir ders; teori, proje,
tasarım, uygulama, planlama, laboratuvar, seminer gibi bileşenlerin birinden ya da birden fazlasından oluşabilir. Ders başarı notu bir ders için tek not ile belirtilir.
(2) Dersler özellikleri göz önüne alınarak aşağıdaki şekilde gruplandırılır:
a) Zorunlu dersler.
b) Seçmeli dersler.
c) Seminer dersi.
ç) Uzmanlık alan dersi.
(3) Yıllık akademik çalışma içerisinde her bir dersin öğrenci için gerektirdiği iş yükünü
gösteren AKTS kredileri, ilgili ana bilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi, Enstitü Kurulu
kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir.
(4) Öğrencinin lisansüstü programlarda derslerden alacağı toplam AKTS kredisi bir dönemde 60 AKTS’den az olamaz.
(5) Ana bilim dalları, Üniversitenin diğer ana bilim dallarının yürüttükleri programlar
için, ana bilim dalları arası iş birliği çerçevesinde zorunlu ya da seçmeli ders açabilir, kendi
ana bilim dalları için açtıkları derslere ana bilim dalı dışı kontenjan belirleyebilir.
(6) Dersler, diğer derslerden bir ya da birden fazlasının başarılmış ya da belirli bir kredinin tamamlanmış olması gibi ön koşul veya koşullara bağlanabilir.
(7) Ana bilim dalı başkanlıklarınca düzenlenen haftalık ders programları Enstitü tarafından onaylanır, ana bilim dalı başkanlıklarınca ilan edilir.
(8) Gerekli hâllerde ana bilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi, Enstitü Kurulu kararı
ve Senatonun onayı ile dersler, Üniversite binaları ve çalışma saatleri dışında ya da tatil günlerinde yapılabilir.
Zorunlu dersler
MADDE 27 – (1) Zorunlu dersler, ilgili programa kayıtlı tüm öğrencilerin almakla yükümlü olduğu derslerdir.
(2) Zorunlu dersler, öğretim programında belirlenen dönemde açılır. Ancak, öğretim
programında bir sakınca teşkil etmemesi hâlinde hem güz hem de bahar dönemlerinde açılabilir.
Seçmeli dersler
MADDE 28 – (1) Seçmeli dersler, ilgili programa kayıtlı tüm öğrencilerin almakla yükümlü olmadığı, ancak ilgili formasyonun elde edilebilmesi için, öğrencinin uzmanlaşmak istediği alana yönelik olan gerekli derslerdir.
(2) Seçmeli derslerin kontenjanları ile açılma yeter sayıları, ilgili ana bilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi, Enstitü Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir ve akademik
takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihinden önce ilan edilir.
(3) Ana bilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi, Enstitü Kurulu kararı ve Senatonun
onayı ile mesleğe yönelik yabancı dilde seçmeli dersler açılabilir.
Seminer dersi
MADDE 29 – (1) Seminer dersi, tüm programlarda zorunlu olup öğrencilerin ders döneminde bir yarıyılda hazırladıkları, tez konularıyla ilgili güncel ve/veya eğitim sürecine katkı
sağlayacak bir çalışmayı, bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olacak şekilde hazırlayarak
sözlü olarak sunmayı kapsayan yazılı bir çalışmadır.
(2) Seminer dersinin AKTS kredisi, ilgili programa bağlı olarak en az iki, en fazla on
olabilir.
(3) Seminer dersi, danışman öğretim üyesi tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
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Uzmanlık alan dersi
MADDE 30 – (1) Uzmanlık alan dersi; öğretim üyesinin, danışmanlığını yaptığı öğrencilere, çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılmasını, çalışma disiplininin kazandırılmasını, güncel bilimsel yazıları/çalışmaları izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin geliştirilmesini sağlamaya yönelik teorik bir derstir.
(2) Bu dersler, öğrencinin danışmanının atandığı tarihten itibaren öğretim üyesinin talebi
ve ana bilim dalının onayı ile açılır ve danışmanlık görevi sona erinceye kadar devam eder.
(3) Öğrenciler, danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersini almak zorundadır.
Ders alma, ders bırakma ve yeni ders ekleme
MADDE 31 – (1) Öğrenciler ön koşulsuz ve ön koşulunu sağladıkları dersleri ders saatlerinin çakışmaması koşulu ile alır.
(2) İlgili ana bilim dalı başkanlığı teklifi ve Enstitü Kurulu kararı ile öğrencilerin bir
yarıyılda kayıt olabileceği derslerin toplam kredisinin üst sınırı belirlenebilir.
(3) Her öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içinde ve danışmanı rehberliğinde
ders alma, ders bırakma ve yeni ders ekleme işlemlerini yapar.
Öğretim yükümlülüğü
MADDE 32 – (1) Öğretim planında, yerine ders konulmadan kaldırılan zorunlu bir
dersten başarısız olan öğrencilerin o dersten yükümlülüğü kalkar ve öğrenciler mezuniyet için
gerekli toplam krediyi seçmeli ders alarak tamamlar.
Derslere devam ve öğrenci yükümlülüğü
MADDE 33 – (1) Öğrenciler izledikleri öğretim programında yer alan; teorik ders, proje, tasarım, uygulama, planlama, laboratuvar, seminer ve diğer dersler için ana bilim kurulu
kararları doğrultusunda ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü ve dönem başında açıkladığı
ara sınav ve diğer akademik çalışmaların hepsine katılmakla yükümlüdür.
(2) Öğrenci, proje, tasarım, uygulama, planlama, laboratuvar, seminer gibi uygulamalı
derslerin %80’ine, teorik derslerin ve teori ve uygulamadan oluşan derslerin %70’ine devam
etmek zorundadır.
(3) Devam koşulunu ve ana bilim dalı kurulu kararları doğrultusunda öğretim elemanının ders için belirlediği ve dönem başında ilan ettiği ara sınav, ödev, proje ve benzeri diğer
koşulları sağlamayan öğrenciler dönem sonu sınavına giremezler.
(4) Öğrencilerin derslere devamı, dersi veren öğretim elemanı tarafından izlenir.
Ders aşamasında sınavlar
MADDE 34 – (1) Lisansüstü programlarda ders aşamasında uygulanan sınavlar şunlardır:
a) Ara sınav.
b) Dönem sonu sınavı.
(2) Ara sınav sayısı, sınavın biçimi, sınavın tarihi, dönem içinde yapılan çalışmalar ile
verilen ödevlerden hangilerinin ara sınav olarak değerlendirmeye alınacağı ve ara sınavlar ile
diğer dönem çalışmalarının ders başarı notuna katkısı ana bilim kurulu kararları doğrultusunda
ilgili öğretim elemanınca belirlenir; dönemin ilk haftası içinde ilgili ana bilim dalı başkanlıklarınca öğrencilere duyurulur.
(3) Öğrencinin kaydolduğu her ders için dönem sonu sınavının yapılıp yapılmayacağı,
yapılmayacaksa sınav yerine geçecek değerlendirmenin şekli, dönem başında ilgili ana bilim
kurullarında karara bağlanır ve ana bilim dalı başkanlıklarınca öğrencilere duyurulur.
(4) Üniversite Yönetim Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu engelli öğrenciler için gerekli düzenlemeleri yapma ve uygulama konusunda yetkilidir.
Sınavların yapılış şekli ve puanlandırma
MADDE 35 – (1) Sınavlar; yazılı, sözlü, uygulamalı, proje değerlendirmesi ile bunların
birkaçının bileşiminden oluşabilir. Proje, tasarım ve benzeri derslerde teslim ve değerlendirmeye ilişkin esaslar ana bilim dalı başkanlığınca belirlenir.
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(2) Sınavlar, mutlak veya bağıl ölçütlere göre değerlendirilir. Sınavların değerlendirilmesinde hangi yöntemin kullanılacağı dersin açıldığı dönemin başında ilgili öğretim elemanı
tarafından öğrencilere duyurulur.
(3) Sınavlar, bir gün içinde yapılabileceği gibi dersin özelliğine göre birden fazla güne
de yayılabilir.
(4) Sınavlar, gerek görülen durumlarda ilgili ana bilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi, Enstitü Kurulu kararı ve Senato onayı ile Üniversite yerleşkeleri ve çalışma saatleri dışında
ya da tatil günlerinde de yapılabilir.
Ders başarı notu
MADDE 36 – (1) Ders başarı notu; ara sınav, ödev, proje, sunum ve benzeri uygulamalardan alınacak puanlar ve dönem sonu sınavı puanlarının hesaba katılmasıyla tek bir not
olarak verilir.
(2) Ara sınav, ödev, proje, sunum ve benzeri uygulamalardan alınacak puanlar ve dönem
sonu sınavı puanının hangi ağırlıklarla hesaba katılarak, ders başarı notunun hesaplanacağı dönem başında, dersin öğretim elemanı tarafından öğrencilere bildirilir.
(3) Öğrencinin ders başarı notu harflerle belirtilir.
(4) Ders başarı notlarının dörtlü sistemde katsayıları ve yüz puan üzerinden karşılıkları
aşağıdaki tabloda verilmiştir:
Katsayı
Puanı
Başarı Notu
AA
4.00
90-100
BA
3.50
80-89
BB
3.00
70-79
CB
2.50
65-69
CC
2.00
60-64
DC
1.50
55-59
DD
1.00
50-54
FD
0.50
40-49
FF
0.00
0-39
MU
Muaf
DE
Derse Devam
DZ
0.00
0
GR
0.00
0
G
Geçti
K
Kaldı
(5) Öğrencinin, yükümlü olduğu dersten başarılı sayılabilmesi için, yüksek lisans programlarında dönem başarı notu olarak AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini, doktora programlarında AA, BA, BB, CB notlarından birini alması gerekir.
(6) Derse devam şartını veya dersin diğer gereklerini yerine getirmediğinden dolayı
dönem sonu sınavına girmeye hakkı olmayan öğrencilere DZ notu verilir.
(7) Seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez; başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Bu derslerde başarılı olan öğrencilere G (Geçti), başarısız olan öğrencilere K (Kaldı)
notu verilir.
(8) Mezuniyet için genel not ortalamasının yüksek lisans için en az 2,50 ve doktora için
en az 3,00 olması gerekir.
Ders tekrarı
MADDE 37 – (1) Öğrenci, başarısız olduğu zorunlu dersleri, öncelikli olarak yeniden
almak zorundadır.
(2) Öğrenci başarısız olduğu seçmeli dersi tekrar almak veya bu ders yerine, kredisi en
az bu ders kadar olan başka bir seçmeli dersi danışmanın onayı ile seçmek zorundadır.
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(3) Öğrenci, bir dersten almış olduğu notunu yükseltmek için, bu dersi yeniden alabilir.
(4) Dersin tekrar alınması halinde dersin tüm koşullarının yerine getirilmesi gereklidir.
(5) Tekrar edilen derslerde alınan en son not geçerlidir.
Ders başarı notunun ilanı
MADDE 38 – (1) Ders başarı notları, en geç dönem sonu sınavını izleyen beşinci gün
ilgili öğretim elemanınca, öğrenci bilgi sisteminde kesinleştirilir.
(2) Sınav sonuçlarına ilişkin maddi hata dersin öğretim elemanı tarafından resen tespit
edilmesi halinde, sınav sonuçlarının ilan edildiği ilgili dönemde not girişlerinin bitiminden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak maddi hata gerekçesi ile Enstitü Müdürlüğüne başvurmak
suretiyle Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile düzeltilebilir.
Ders başarı notuna itiraz
MADDE 39 – (1) Öğrenci; ders başarı notlarının ilanının son gününü izleyen bir iş
günü içinde, Enstitüye dilekçe ile başvurarak maddi hata yönünden sınav evrakının incelenmesini isteyebilir. Sonuç, ilgili ana bilim dalı başkanlığı tarafından öğretim elemanının görüşü
alınarak Enstitü Yönetim Kurulunca karara bağlanır ve öğrenciye duyurulur.
(2) Başarı notu değişikliği gerektiren Enstitü Yönetim Kurulu kararları; öğrenci bilgi
sisteminde gerekli not düzeltmesinin yapılması için, akademik takvimde belirtilen ilgili dönemin, dönem kapatma tarihinden önce yapılır. Akademik takvimde belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular kabul edilmez.
Not ortalamaları
MADDE 40 – (1) Not ortalaması öğrencinin akademik başarı düzeyini gösterir.
(2) Dönem not ortalaması, genel not ortalaması ve mezuniyet derecesi ile ilgili esaslar
şunlardır:
a) Dönem not ortalaması (DNO), öğrencinin ilgili dönemde aldığı derslerin ağırlıklı
not ortalamasıdır. Dönem not ortalaması ilgili dönemi içerecek şekilde
(K1*B1+K2*B2+K3*B3+...) / (K1+K2+K3+...) formülüne göre ve elde edilen ortalamalar,
virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanarak ifade edilir. Yuvarlama işleminde, üçüncü
hane 5’ten küçükse ikinci hane değişmez; beş veya beşten büyükse, ikinci hanenin değeri bir
artırılır. Bu formüldeki “K” dersin kredisini veya AKTS kredisini; “B” dersin başarı notunun
dörtlük sistemdeki katsayısını gösterir.
b) Genel not ortalaması (GNO), öğrencinin ilgili dönem ile daha önceki aldığı derslerin
ağırlıklı not ortalamasıdır. Genel not ortalaması tüm dönemleri içerecek şekilde
(K1*B1+K2*B2+K3*B3+...) / (K1+K2+K3+...) formülüne göre ve elde edilen ortalamalar,
virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanarak ifade edilir. Yuvarlama işleminde, üçüncü
hane 5’ten küçükse ikinci hane değişmez; beş veya beşten büyükse, ikinci hanenin değeri bir
artırılır. Bu formüldeki “K” dersin kredisini veya AKTS kredisini; “B” dersin başarı notunun
dörtlük sistemdeki katsayısını gösterir.
c) DNO ve GNO hesabı yapılırken sadece Geçti (G) ve Kaldı (K) notu verilen dersler
hesaba katılmaz.
(3) Mezuniyet derecesi; mezun olan öğrencinin genel not ortalamasıdır.
Not dökümü
MADDE 41 – (1) Ayrıntılı not dökümünde, öğrencinin aldığı tüm dersler ve tüm notlar
derslerin alındığı yıl ve dönem bazında düzenlenir.
(2) Özet not dökümünde öğrencinin aldığı dersler, sınıf ve dönem bazında düzenlenir.
Şayet bir ders tekrar edilmiş veya bu ders yerine başka bir ders alınmış ise, sadece alınan son
ders ve bu dersin notu yer alır.
(3) Ayrıntılı ve özet not dökümlerinde DNO ve GNO ile harf notları ile ilgili açıklamalara yer verilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı
Amaç ve kapsam
MADDE 42 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma
yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır.
(2) Bu program, toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders, bir seminer
dersi, bir adet kredili veya kredisiz bilimsel araştırma yöntemleri ve bilim etiğini içeren bir
ders ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı ders dönemi 60 AKTS kredisinden
az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az 8 ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en
az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.
(3) Öğrenci en çok iki dersi lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması ve programın
öğretim planında belirtilmiş olması kaydı ve danışmanın onayıyla, lisans derslerinden seçebilir.
(4) Öğrenci, Enstitü ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu
onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında aynı seviyede verilmekte olan derslerden en fazla
iki ders seçebilir.
(5) Yüksek lisans programları, yurt içi ve yurt dışı entegre yüksek lisans programları
şeklinde de düzenlenebilir. Bu programlar hakkında, Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı
Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik hükümleri
uygulanır.
Süre
MADDE 43 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre
hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem
için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda
tamamlanır. Ancak daha kısa sürede mezun olabilecek bir öğrenci için bu süre en az üç yarıyıldır.
(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin ilişiği kesilir.
Danışman atanması
MADDE 44 – (1) Yüksek lisans programına kayıtlı olan bir öğrenciye, Enstitü ana
bilim dalı başkanlığı bir danışmanı en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir.
Tez konusu Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.
(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından
seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde, Senatonun
belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim
kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla
tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.
(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile ikinci danışman ve sanayi danışmanı atanabilir. İkinci danışman,
tez çalışması ile ilgili olmak üzere Üniversite öğretim üyeleri veya başka bir üniversitenin öğretim üyeleri arasından veya Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. Sanayi danışmanı, saha araştırması ve sanayi uygulamalarında rehberlik edebilecek sanayi çalışanı kişilerden olabilir.
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Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 45 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki öğrenci, elde ettiği sonuçları ve
tamamladığı çalışmasını tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak, tez çalışmasını jüri
önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Savunma sınavı, adayın çalışmasıyla ilgili konularda
bilgi, yorumlama ve sentez gücünü değerlendirmeyi amaçlar. Tez sınavı; öğretim elemanları,
lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olup, yalnız
jüri üyeleri soru sorabilir.
(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme
ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi ve uluslararası veya ulusal düzenlenen kongre, konferans
ve sempozyumda teziyle ilgili sunulan sözlü ve/veya poster bir bildiriyi ya da uluslararası veya
ulusal hakemli (ULAKBİM TR dizinde) dergilerde yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş teziyle ilgili bir makaleyi Enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım
programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir
intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna
gönderilir.
(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve Enstitü ana bilim dalı başkanlığının önerisi
ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de
Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.
(4) Jüri üyeleri, tez jürisinin onaylandığı Enstitü Yönetim Kurulu toplantısı tarihinden
itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının
sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.
(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar Enstitü ana bilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen
üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.
(6) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi
kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(8) Tezi reddedilen öğrencinin talebi ve aynı programın tezsiz yüksek lisans programı
bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri
gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 46 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az
üç kopyası, PDF formatında tüm tezi ve Word formatında tezin Türkçe ve İngilizce özetini içeren 1 CD’yi/taşınabilir belleği ve tez veri giriş formunu tez sınavına giriş tarihinden itibaren
bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü Yönetim Kurulu, talep halinde teslim süresini
en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.
(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü ana bilim
dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış adı bulunur.
Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.
(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı
Amaç ve kapsam
MADDE 47 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma,
bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda
hazırlanacak tezin;
a) Bilime yenilik getirme,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,
niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve ders dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 7 ders, seminer,
bir adet kredili veya kredisiz bilimsel araştırma yöntemleri ve bilim etiğini içeren bir ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik 14 ders, seminer, bir adet
kredili veya kredisiz bilimsel araştırma yöntemleri ve bilim etiğini içeren bir ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.
(3) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenciler en fazla iki dersi, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenciler en fazla dört dersi, Enstitünün ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçebilir.
(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
(6) Doktora programları, yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de
düzenlenebilir. Bu programlar, Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.
Süre
MADDE 48 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek
lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl
olup, azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl
olup, azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. Ancak daha kısa sürede mezun olabilecek bir
öğrenci için bu süre en az altı yarıyıl, yüksek lisans derecesi olmayan bir öğrenci için ise sekiz
yarıyıldır.
(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi;
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki yarıyıl sonuna, lisans derecesi
ile kabul edilmiş olan öğrenci için on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir.
(4) Lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami
süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz
yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları
kaydıyla talepleri ve aynı programın tezsiz yüksek lisansı bulunması halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
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Danışman atanması
MADDE 49 – (1) Tez danışmanı, öğrencinin programı içinde birinci yarıyılın başından
itibaren atanabilir. Ancak tez danışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Enstitü ana bilim dalı başkanlığı her öğrenci için danışmanın belirleyeceği tez konusunu Enstitüye önerir. Tez önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir.
(2) Danışman; üniversitelerin doktora derecesine sahip kadrolu öğretim üyeleri arasından seçilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden
fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, en az doktora derecesine sahip kişilerden de olabilir.
(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile ikinci danışman ve sanayi danışmanı atanabilir. İkinci danışman,
tez çalışması ile ilgili olmak üzere Üniversite öğretim üyeleri veya başka bir üniversitenin öğretim üyeleri arasından veya Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. Sanayi danışmanı, saha araştırması ve sanayi uygulamalarında rehberlik edebilecek sanayi çalışanı kişilerden olabilir.
Yeterlik sınavı
MADDE 50 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma
derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.
(2) Öğrencinin ders aşamasından başarılı sayılabilmesi ve yeterlik sınavına girebilmesi
için seminer dersi dâhil yükümlü olduğu toplam kredide tüm dersleri başarıyla tamamlamış
olması gerekir.
(3) Yeterlik sınavları, güz ve bahar yarıyılı sonunda olmak üzere yılda iki kez yapılır.
Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul
edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.
(4) Yeterlik sınavları, Enstitünün ilgili ana bilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve
Enstitü Yönetim Kurulu tarafından üç yıl süre ile atanan beş asıl üyeden oluşan doktora yeterlik
komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak,
uygulamak ve değerlendirmek amacıyla danışmanın önerisi ile yeterlik sınav jürileri kurar.
(5) Yeterlik sınav jürileri, en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşur.
(6) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora
yeterlik jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Enstitü ana bilim
dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.
(7) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.
Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.
(8) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavında başarısız olan bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan
ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır. Bu derslerden başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği
kesilir.
(9) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci, yüksek lisans programına geçebilir. Öğrencinin geçmek istediği yüksek lisans programının gerekli şartlarını sağlamış olması gerekir. Öğrencinin devam etmiş olduğu derslerden
muaf olup olmayacağı, muaf olması durumunda ise aldığı notlar ve kredilerin ne şekilde kabul
edileceği ilgili ana bilim dalının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
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Tez izleme komitesi
MADDE 51 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için Enstitünün ilgili ana
bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme
komitesi oluşturulur.
(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede, tez danışmanından
başka Enstitünün ilgili ana bilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.
(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, Enstitünü ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.
Tez önerisi savunması
MADDE 52 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı
ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu
sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.
(2) Savunmayı değerlendiren tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez çalışması
önerisinin kabul, düzeltme veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre
verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, Enstitünün ilgili
ana bilim dalı başkanlığınca tez çalışması önerisini izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla
bildirilir.
(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına
sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla
devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise
altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen
öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak–haziran ve temmuz–
aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden
en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda yapılan çalışmaların özeti
ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite
tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan veya tez izleme komitesine katılmayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen
sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.
Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 53 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları tez yazım
kılavuzuna uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.
(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile
birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna
ilişkin görüşü ile birlikte tezi ve bir adet makaleyi Enstitüye teslim eder. En az bir adet teziyle
ilgili tam metin özgün bir makalenin uluslararası veya ulusal (ULAKBİM TR dizinde) hakemli
dergilerden birinde yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş olması gerekir. Enstitü, söz konusu
teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere
tez, Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.
(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için tez önerisi kabul edildikten sonra en az
üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.
(4) Doktora tez sınavı jürisi, Enstitünün ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve
Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri; üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan
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öğretim üyeleri ve en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere,
danışman dâhil, toplam beş üyeden oluşur. Tez izleme komitesinde, Üniversite dışından bir
üyenin yer alması durumunda, tez sınavı jürisi oluşturulurken başka bir yükseköğretim kurumundan en az bir öğretim üyesi bulunması yeterlidir. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın
jüride yer alabilir.
(5) Jüri üyeleri, tez jürisinin onaylandığı Enstitü Yönetim Kurulu toplantı tarihinden
itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı,
tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Savunma sınavı
öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olup, yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.
(6) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak
tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, Enstitü ana bilim
dalı başkanlığınca savunma sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi
kabul edilen öğrenci başarılı olarak değerlendirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli
düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(7) Haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle jüriye katılamayacak olan üyeler katılamama
gerekçelerini tezi teslim aldıkları tarihten itibaren en geç bir hafta içinde yazılı olarak Enstitüye
bildirirler.
(8) Enstitüye bağlı programlarda, doktora tezini tamamlayan öğrenci tezini teslim ederken, doktora tezinden hazırlanmış olan ve ikinci fıkrada tanımlanan bir makaleyi de tezi ile
birlikte sunar.
Doktora diploması
MADDE 54 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla
doktora tezinin ciltlenmiş üç kopyası, PDF formatında tüm tezi ve Word formatında tezin Türkçe ve İngilizce özetini içeren 1 CD’yi/taşınabilir belleği ve tez veri giriş formunu tez sınavına
giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu, başvuru üzerine
teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları
yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami
süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.
(2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin başarmış olduğu Enstitü ana bilim dalındaki
programın Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet
tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.
(3) Enstitü tarafından teslim tarihinden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası
elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 20/4/2016 tarihli ve
29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve ilgili
diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Gaziosmanpaşa 19. Asliye Ceza Mahkemesinden:

1892

—— • ——

Dazkırı Asliye Ceza Mahkemesinden:

1898

—— • ——

İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesinden:

1878
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İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesinden:

1879

—— • ——
Çorlu 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

1815
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Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

1824

—— •• ——
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Malatya İli Yeşilyurt Belediye Başkanlığından:
Mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait, Yeşilyurt İlçesi sınırları içerisinde bulunan aşağıdaki
taşınmazlar, Yeşilyurt Belediye Meclisinin 03/02/2021 tarih ve 37 sayılı kararı ile satış yetkisi
Yeşilyurt Belediyesi Encümenine verilmiştir. Aşağıdaki listede ada, parsel, yüzölçümleri
belirtilen taşınmaz malların tahmin edilen bedel tespitleri yapılarak aşağıdaki listede yazılmış
olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereği ‘’Kapalı Teklif Usulü’’ ihale
yoluyla satışı yapılacaktır.
1) Şartname ve ekleri İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Yeşilyurt Belediyesi
Destek Hizmet Müdürlüğünde görülebileceği gibi 250,00 TL bedelle temin edilebilir.
2) İhale 30.03.2021 tarihine rastlayan Salı günü saat 11:00’da Belediye Encümen
salonunda yapılacaktır.
3) Yeşilyurt Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun
37. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile yukarıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.
4) İhale ile satışı yapılacak yerlerin ilan ve Resmi giderleri hariç toplam muhammen
bedeli ve geçici teminatı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
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SIRA
NO

İMAR
MAHALLE

YÜZÖLÇÜMÜ

2

DURUMU /
CİNSİ

Yakınca
1

8 Mart 2021 – Sayı : 31417

RESMÎ GAZETE

Mah. 521
Ada 9

3.987,22 m²

Hmax:

4.186.581,00

126.000,00

TL

TL

Hmax:

7.630.392,00

230.000,00

Serbest

TL

TL

Yakınca

Emsal: 1.50

Parsel

(TL)

Serbest
Konut Alanı

Ada 1

BEDELİ

GEÇİCİ
TEMİNAT

DOKÜMAN
BEDELİ

İHALE
TARİH VE
SAATİ

Emsal: 1.50

Parsel
Mah. 524

MUHAMMEN

7.267,04 m²

250,00 TL

250,00 TL

30.03.2021
11:00

30.03.2021
11:30

Konut Alanı

5) İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır;
a) İştirakçilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek, ihaleye katılabilmesi için
hazırlanacak dosyalar ve istenen aşağıdaki belgeler yukarıdaki listede belirtilen her bir taşınmaz
ve her bir ihale gün ve saatine kadar;
b) Taşınmaz mal satış şartnamesi (Her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından
imzalanmak zorundadır),
c) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubunun getirilmesi zorunlu olup verilen
süreden sonra getirilecek belgeler işleme konulmayacaktır.
d) Nüfus cüzdanı fotokopisi ( Gerçek kişiler için )
e) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh ilmühaberi veya yerleşim
belgesi (gerçek kişiler için )
f) Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi ve telefon numaralarının belirtilmesi,
g) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak
kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri verilmesi
h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
yetkisinin bulunduğu notere tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.
i) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi
odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan,
ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair ( Tescilli ) belge,
kayıtlı olduğu Vergi Dairesi, numarası ve ticaret sicil gazetesi,
j) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen
noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.
k) Satışı yapılacak her bir arsa için ayrı ayrı ihale dosyası oluşturulacaktır.
6) İhale alıcısı, satışı yapılacak taşınmazın ihalede belirlenen ve onaylanan satış bedelini
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31. maddesine göre onaylanan ihale kararının 10. madde’de
açıklanan şekilde tebliğinden veya 32. maddeye göre tebliğ sayılan günden itibaren 15 (onbeş)
gün içerisinde tamamı peşin olarak ödenecektir. İhale bedelinin tamamının ödemesi yapıldıktan
sonra tapu tescil ve yer teslim işlemleri yapılacaktır.
7) Teminat makbuzları ve belgeler 30.03.2021 tarihine rastlayan Salı günü saat 10:59’a
kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne elden bizzat teslim edilmiş olması gerekmektedir. Aksi
takdirde müracaatlar geçersiz sayılacaktır.
1756/1-1
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YENİ NESİL GÜVENLİK DUVARI, TRAFİK İZLEME VE VPN MONİTÖR &
RAPORLAMA YAZILIMLARI SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ihtiyacı Yeni Nesil
Güvenlik Duvarı, Trafik İzleme ve VPN Monitör & Raporlama Yazılımları teknik şartnamesine
uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, kapalı
teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri
şeklinde olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. Ancak en uygun teklifi veren firma ile
başka bir firmanın tekliflerinin eşit çıkması durumunda Komisyonca bilahare bildirilecek bir
tarihte firmalar açık eksiltmeye davet edilecektir.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik şartname, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin
aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı
belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 19.03.2021 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul
edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler komisyonca
belirlenecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade
edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince istisna
kapsamındadır.

1942/1-1
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İHTİYAÇ FAZLASI (ÖLÜ STOK) MALZEMELERİN PİYASAYA SATIŞI
YAPILACAKTIR
EÜAŞ Adana ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğünden:
EÜAŞ Adana ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğüne ait 16 kalem muhtelif cins ve
miktardaki İhtiyaç Fazlası (Ölü Stok) Malzemeler, Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel
Müdürlüğü Malzeme – Taşıt – İş Makinaları Değerlendirme ve Satış Yönetmeliği doğrultusunda
kapalı teklif alma usulü ile satışı yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer
almaktadır:
1 - İdarenin
a) Adresi
: EÜAŞ Adana ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü
Seyhan Barajı İçi Çukurova / Adana
b) Telefon ve faks numarası
: 0 (322) 233 20 70 - 0 (322) 322 20 50
2 - İhale konusu malzemelerin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: EÜAŞ Adana ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğüne
ait 16 kalem muhtelif cins ve miktardaki İhtiyaç
Fazlası (Ölü Stok) Malzeme (Ana Güç Trafosu,
Yağlı Kesici, Ayırıcı, Akım Trafosu, Gerilim
Trafosu, Parafudr, Buşing) satılacaktır.
b) İhaleye çıkılan malzemelerin
ihale aşamasında görülebileceği
ve ihaleyi kazanan firma veya
firmaların malzemeleri teslim
alacağı yer
: EÜAŞ Adana ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü’ne
bağlı Yüreğir HES / Adana,
c) Teslim tarihi
: Malzemelerin teslim süresi, sözleşmenin imzalandığı
tarihten itibaren 20 (Yirmi) iş günüdür.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: EÜAŞ Adana ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü
2. Kat Toplantı Salonu Seyhan Barajı İçi
Çukurova / Adana
b) Son teklif verme tarihi ve saati : 25.03.2021 – 11:00
c) İhale tarihi ve açılış saati
: 25.03.2021 – 11:00
4 - İhale dokümanlarının
a) Dosya No’su
: 2021/1
b) Görülebileceği ve Satın Alınabileceği Yer: İhale Dokümanı EÜAŞ Adana ve Yöresi
HES İşletme Müdürlüğü Ticaret Servisinde Görülebilir ve ihale dokümanı satış bedeli olan
100,00 TL (YüzTL)’nin EÜAŞ Adana ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü'nün Vakıflar Bankası
Barajyolu / Adana Şubesindeki TR71 0001 5001 5800 7294 0575 15 nolu banka hesabına
yatırıldığına ilişkin banka dekontu ile birlikte, EÜAŞ Adana ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü
Ticaret Servisinden alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunludur.
5 - Teklifler, yukarıda belirtilen son teklif verme tarih ve saati olan 25.03.2021 saat 11:00’e
kadar EÜAŞ Adana ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine elden teslim
edilebileceği gibi, EÜAŞ Adana ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü Seyhan Barajı İçi Çukurova /
Adana adresine iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmeden EÜAŞ
sorumlu değildir.
6 - Teklifler ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü opsiyonlu olacaktır.
1606/1-1
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JEOTERMAL SAHALAR İHALE EDİLECEKTİR
Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:
1 - Aşağıdaki tabloda nitelikleri yazılı jeotermal sahalar, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar
ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi gereğince ihale
edilecektir.
2 - İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince; Balıkesir Yatırım
İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ihale salonunda (Karesi Mahallesi Dokumacılar Sokak No:7
Karesi/BALIKESİR) aşağıdaki tabloda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.
3 - İşin Muhammen/Harç bedeli ve geçici teminat miktarı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
4 - Şartname bedeli her bir ihale için 100,00 TL olarak belirlenmiş olup, bu bedelin T.C.
Halk Bankası Balıkesir Şubesi’nde bulunan TR25 0001 2009 2410 0006 0001 33 İBAN no.lu
hesabımıza ödenmesine müteakip, banka dekontu ile birlikte ihale günü saat 10:15’e kadar
Balıkesir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür
Varlıkları Müdürlüğünden (Karesi Mahallesi Dokumacılar Sokak No:7 Karesi/BALIKESİR)
alınabilir veya aynı adreste ücretsiz görülebilir.
5 - İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için aranılan bilgi ve belgeler:
A- Gerçek kişiler için:
a-) T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı sureti (aslı ihale komisyonuna
gösterilecektir),
b-) İkamet adresini gösteren onaylı Nüfus Kayıt Örneği,
c-) Noter tasdikli imza beyannamesi,
d-) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği,
e-) Geçici teminat makbuzu veya süresiz banka teminat mektubu,
f-) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair 100,00 TL’lik banka makbuzu,
g-) Vekil olarak katılanların noter tasdikli vekâletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri,
h-) İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname,
ı-) Mali yeterlilik belgesi; (228.655,79 TL’den az olmamak üzere gayrimenkul, menkul,
banka mevduat bilgisi, ortaklık payı, ödenmiş sermaye, sermaye piyasası araçlarını gösterir
belge.)
B- Tüzel Kişiliğe haiz İstekliler için;
a-) Jeotermal kaynaklar ve Doğal Mineralli Sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer
alan, şirketin kuruluş statüsü ve son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi.
b-) Şirket yönetiminin noter tasdikli imza sirküleri,
c-) Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası beyanı veya vergi levhası,
d-) İhaleye katılacak şirket yetkilisi adına düzenlenmiş yetki belgesi, vekil olarak
katılanların noter tasdikli vekâletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri,
e-) Geçici teminat makbuzu veya süresiz banka teminat mektubu,
f-) Tebligat için adres beyannamesi,
g-) Oda kayıt belgesi,
h-) İhaleye katılacak şirket yetkilisi tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği,
ı-) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair 100,00 TL’lik banka makbuzu,
i-) İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname,
j-) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklık
sözleşmesi,
k-) Mali yeterlilik belgesi; (228.655,79 TL’den az olmamak üzere gayrimenkul, menkul,
banka mevduat bilgisi, ortaklık payı, ödenmiş sermaye, sermaye piyasası araçlarını gösterir
belge.)
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C- Kamu Kurum ve Kuruluşları için;
Tüzel Kişilerden istenilen (d) (e) (h) (i) maddelerinde belirtilen belgeler.
6- Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak müracaatlar ve posta ile yapılacak
müracaatlar kabul edilmeyecektir.
7- İstekliler; istenen belgeleri aşağıda belirtilen gün ve saatte İhale Komisyonu huzurunda
vereceklerdir.
8- İhale komisyonu, gerekçesini kararında belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta
serbesttir.
SIRA
NO

İLÇE

MUHAMMEN

RUHSAT

MAHALLE

ESKİ RUHSAT NO

CİNSİ

1

SUSURLUK

MURADİYE CİVARI

2

SUSURLUK

DUMANKÖY CİVARI

3

ALTIEYLÜL

AKARSU CİVARI

4

KARESİ

5

EDREMİT

6

EDREMİT

7

SUSURLUK

/ HARÇ
BEDELİ

Arama
Ruhsatı
Arama
Ruhsatı
Arama
Ruhsatı

KARAKOL FETHİYE

Arama

ZİYARETLİ CİVARI

Ruhsatı

HASANBOĞULDU

Arama

CİVARI

Ruhsatı

DOYURAN CİVARI

HEKTAR

Arama
Ruhsatı

ILICABOĞAZI

Arama

(KEPEKLER) CİVARI

Ruhsatı

GEÇİCİ

İHALE GÜN

TEMİNAT

VE SAATİ

ARA.10.00.2017.JEO.9

4993,56

3.750,00

115,00

23.03.2021 10:30

ARA.10.00.2017.JEO.10

2459,61

3.750,00

115,00

23.03.2021 11:00

ARA.10.00.2017.JEO.11

4468,47

3.750,00

115,00

23.03.2021 11:30

ARA.10.00.2017.JEO.12

4507,27

3.750,00

115,00

23.03.2021 12:00

ARA.10.00.2018.JEO.2

2898,42

3.750,00

115,00

23.03.2021 13:30

ARA.10.00.2018.JEO.3

3389,19

3.750,00

115,00

23.03.2021 14:00

ARA.10.00.2020.JEO.26

4481,55

3.750,00

115,00

23.03.2021 14:30

4439,60

3.750,00

115,00

23.03.2021 15:00

1858,38

3.750,00

115,00

23.03.2021 15:30

ARA.10.00.2016.JEO.1 NOLU
8

AYVALIK

KÜÇÜKKÖY CİVARI

Arama

ARAMA RUHSATLI

Ruhsatı

KÜÇÜLTÜLEN SAHADAN
ARDA KALAN ALAN

9

MANYAS

Arama

MANYAS CİVARI

Ruhsatı

ARA.10.00.2018.JEO.4

ARAMA RUHSATLARINA AİT KOORİNAT LİSTESİ (ED50 - 6˚)
1 – Susurluk – Muradiye Civarı Arama Ruhsatı Koordinatları: 4993,56 Hektar
POLİGON 1

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

Sağa

(Y)

585853

593460

594545

595862

596067

593038

591536

586808

Yukarı (X)

4433586

4433634

4429101

4429077

4424301

4424224

4428689

4430429

2 – Susurluk – Dumanköy Civarı Arama Ruhsatı Koordinatları: 2459,61 Hektar
POLİGON 1

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

Sağa

(Y)

592726

591776

596057

596121

596088

596063

Yukarı (X)

4417632

4424004

4424164

4422796

4421800

4417731
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3 – Altıeylül – Akarsu Civarı Arama Ruhsatı Koordinatları: 4468,47 Hektar
POLİGON 1
Sağa

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

(Y)

583682

583729

587144

587914

592506

591593

Yukarı (X)

4390282

4395000

4395000

4395628

4395390

4389621

4 – Karesi – Karakol, Fethiye, Ziyaretli Civarı Arama Ruhsatı Koordinatları: 4507,27
Hektar
POLİGON 1

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

Sağa

(Y)

574959

578495

579112

575075

Yukarı (X)

4405391

4405434

4393652

4393395

4.Nokta

5 – Edremit – Hasanboğuldu Civarı Arama Ruhsatı Koordinatları: 2898,42 Hektar
POLİGON 1

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

Sağa

(Y)

489467

495530

495630

489483

Yukarı (X)

4391215

4391239

4386479

4386480

4.Nokta

6 – Edremit – Doyuran Civarı Arama Ruhsatı Koordinatları: 3389,19 Hektar
POLİGON 1

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

Sağa

(Y)

470500

485500

485440

474983

474983

470500

Yukarı (X)

4383000

4383900

4382766

4381548

4379315

4378500

6.Nokta

7 – Susurluk – Ilıcaboğazı (Kepekler) Civarı Arama Ruhsatı Koordinatları: 4481,55
Hektar
POLİGON 1

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

Sağa

(Y)

589000

589001

591000

601000

601000

Yukarı (X)

4436750

4439000

4443000

4443000

4441067

POLİGON 1

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

9.Nokta

10.Nokta

Sağa

(Y)

600475

598700

593800

594625

592000

Yukarı (X)

4440225

4441675

4439400

4438222

4436000

8 – Ayvalık – Küçükköy Civarı Jeotermal Saha Koordinatları: 4439,60 Hektar
POLİGON 1

1.Nokta

2.Nokta

Sağa

(Y)

476445

476237

Yukarı (X)

4346752

4347328

4347428

4351688

POLİGON 1

8.Nokta

9.Nokta

10.Nokta

11.Nokta

Sağa

3.Nokta
474138

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

475723

482459

482261

478543

4351702

4344998

4343256

12.Nokta

13.Nokta

(Y)

476993

477730

482235

482260

477707

476964

Yukarı (X)

4344481

4345829

4345745

4346884

4346860

4346380

9 – Manyas – Manyas Civarı Jeotermal Ruhsat Koordinatları: 1858,38 Hektar
POLİGON 1

1.Nokta

2.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

Sağa

(Y)

589000

589000

592000

594625

595561

596000

592840

Yukarı (X)

4433605

4436750

4436000

4438222

4436886

4436000

4433630

İLAN OLUNUR.

3.Nokta

7.Nokta

1720/1-1
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YAPIM VEYA ONARIM KARŞILIĞI KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR
Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:
Mülkiyeti “Deliklitaş Mahallesi Söğütlüönü Camii” vakfına ait olan, Kayseri İli,
Melikgazi İlçesi, Çay Mahallesinde bulunan, tapunun 6340 ada, 1 parsel, 6341 ada, 1 parsel ve
4823 Ada, 5 Parselinde kayıtlı taşınmazlar üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisinin
10.08.2020 tarih ve 250/259 sayılı Kararında belirtilen şartlar çerçevesinde 30 (otuz) yıl süreyle
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü Yapım veya Onarım
Karşılığı kira ihalesine çıkartılmıştır.
Kayseri- Melikgazi İlçesi, 6340 ada, 1 parsel, 6341 ada, 1 parsel
İŞİN ADI
ve 4823 Ada, 5 Parsel kayıtlı taşınmazların 30 Yıl Süreli Yapım
veya Onarım Karşılığı Kiralama İşi.
İLİ

Kayseri

İLÇESİ

Melikgazi

MAHALLESİ

Çay

SOKAK/CADDE

Erenköy Caddesi

CİNSİ

Arsa

YÜZÖLÇÜMÜ

PAFTA NO.

---

ADA/ PARSEL

11.161,16 m2
6340 ada, 1 parsel,
6341 ada, 1 parsel ve
4823 Ada, 5 Parsel

VAKIFLAR MECLİSİ
KARAR TARİH VE
SAYISI

10.08.2020-250/259

İHALE USULÜ

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği kapalı
teklif usulü

İŞİN NEVİ VE
NİTELİĞİ

İŞİN TAHMİNİ
BEDELİ

Yukarıda özelliği belirtilen taşınmaz Vakıflar Genel
Müdürlüğünün 12.08.2020 - tarih 91130 sayılı yazısı ile Vakıflar
Meclisinin 10.08.2020-250/259 sayılı Meclis Kararında belirtilen
şartlar çerçevesinde 30 (otuz) yıl süreyle Yapım veya Onarım
Karşılığı Kiralama ihalesi işi.
5.312.190,00 TL (Beşmilyonüçyüzonikibinyüzdoksantürklirası)
(yapım/onarım (inşaat) maliyeti ile yapım/onarım (inşaat) süresi
boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.)

GEÇİCİ TEMİNAT

159.366,00 TL (Yüzellidokuzbinüçyüzaltmışaltıtürklirası)
(Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 ‘üdür.)

İHALE TARİH VE
SAATİ

25.03.2021 – 15:00

I- Mülkiyeti “Deliklitaş Mahallesi Söğütlüönü Camii” vakfına ait olan, Kayseri İli,
Melikgazi İlçesi, Çay Mahallesinde bulunan, tapunun 6340 ada, 1 parsel, 6341 ada, 1 parsel ve
4823 Ada, 5 Parselinde kayıtlı taşınmazlar üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisinin
10.08.2020 tarih ve 250/259 sayılı Kararında belirtilen şartlar çerçevesinde 30 (otuz) yıl süreyle
yapım veya onarım karşılığı ihalesi işinde;
Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Çay Mahallesinde bulunan 6340/1, 6341/1 ve 4823/5
parsellerde kayıtlı 3.355,82 m², 5.163,71 m² ve 2.641,63 m² olmak üzere toplam 11.161,16 m²
alanlı arsa nitelikli taşınmazların,
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1) Kira süresinin; yer teslimi tarihinden itibaren 2 yılı inşaat süresi olmak üzere toplam 30
yıl olması,
2) Kira bedellerinin yer teslimi tarihinden itibaren;
1. yıl; Yıllık kirasının; 24.000,00.-TL (YirmidörtbinTürkLirası) olması,
2.yıl yıllık kira bedelinin bir önceki yılın Yİ-TÜFE on iki aylık ortalaması (Artışa esas
Yurt içi TÜFE oranı; Bir Önceki yılın aylık kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından
açıklanan Yurt İçi Tüketici Fiyat Endeksi on iki aylık ortalamalara göre değişim oranlarıın geriye
dönük on iki ayın aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır) oranında artırılarak belirlenmesi,
İşletme süresinin ilk yılında yıllık 250.000,00 TL olması.
Devam eden yıllarda ise sözleşme süresi sonuna kadar kira bedellerinin her yıl bir önceki
yılın Yİ-TÜFE on iki aylık ortalaması oranında artırılarak belirlenmesi,
3) Sözleşme tarihinden itibaren inşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın
başka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin yüklenici tarafından sağlanması,
4) Yüklenicisi tarafından vakıf taşınmaz ve inşaat üzerine hiçbir suretle haciz, ipotek,
temin, vb. yükümlülüklerin konulmaması,
5) Sözleşme imzalandıktan sonra, yüklenicinin talebi, idarenin ve ilgili diğer
kurum/kuruluşların uygun görmesi kaydıyla ihale konusu işte imar planı değişikliğine bağlı olarak
ya da mevcut imar durumu ve varsa diğer koşulların elverdiği ölçüde proje ve/veya fonksiyon
değişikliği yapılması halinde, yeniden değerlendirme yapılması ve aylık kira gelirinin yeniden
belirlenmesi, belirlenecek yeni bedelin, ihalede belirlenen kira bedelinin altına düşürülmemesi.
Söz konusu ekspertiz raporunda kira bedellerinin tespitinde kullanılan parametrede (brüt
alan), bir değişiklik olması halinde, sözleşmeye esas kira bedellerinin de ilgili parametredeki artış
oranında arttırılması, zorunlu nedenlerle azalma öngören bir değişiklik olması halinde ise,
sözleşmeye esas kira bedellerinde bir değişiklik yapılmaması, ancak söz konusu azalmanın,
toplam parametre miktarının %25'i veya daha yüksek bir oranda olması durumunda, tarafların
karşılıklı anlaşmak suretiyle sözleşmeyi sonlandırabilmesi,
6) Taşınmazlar üzerine gerekli avan ve uygulama projelerinin hazırlatılması, ilgili tüm
kurum ve kuruluşlardan tesislerin inşaatı ve kullanımı için gerekli tüm izinlerin alınması, ilgili
kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak her türlü masrafın karşılanması, işin tüm finansmanının
sağlanarak inşaatın fiilen gerçekleştirilmesi ve

tesislerin işletmeye açılmasına ilişkin tüm

yükümlülüklerin yükleniciye ait olması,
7) 3194 sayılı İmar Kanununa göre kamuya terk edilmesi gereken kısım olması halinde
%45’e kadar olan kısmın bedelsiz terk edilmesi (önceden 3194 sayılı İmar Kanununa istinaden
DOP kesintisi yapılmamış olması kaydıyla) terk oranının %45’in üzerinde olması halinde ise aşan
kısmın bedelinin (ekspertiz raporunda belirtilen değerden az olmamak üzere) rayiç değer
üzerinden hesaplanarak yükleniciden tahsil edilmesi,
Şartlarıyla, "Villa (Konut)" olarak kullanılmak üzere ilgili mevzuat kapsamında 30 yıl
süreyle yapım veya onarım karşılığı kira ihalesi işidir.
II-

İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Sahabiye Mahallesi Bor Caddesi No:4

Kocasinan/KAYSERİ adresinde bulunan Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 2.
katında toplanacak olan İhale Komisyonunca yapılacaktır.
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III- İhale dokümanı, Sahabiye Mahallesi, Bor Caddesi No: 4 Kocasinan/Kayseri
adresindeki Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü (1). kat Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğünde
görülebilir. İhale Dokümanı 500,00 TL bedel karşılığında satın alınabilir.
IV- İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; İstekliler aşağıda dış zarf (dış zarf ön
yüzü istekli bilgileri yazılacak kapatılıp yapıştırılan yerler imzalanacak.) içerisinde istenilen
belgeleri yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının
1.katında bulunan Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb.
bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek: 1),
b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya
ilgili meslek odası belgesi,
b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya
Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline
kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış
sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin
bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış
olması gerekir.)
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam
eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz
edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
c.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
c.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 sirkülerinin
aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale
tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek: 2) veya geçici teminat bedelinin
yatırıldığına dair makbuz,
f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim
Beyannamesi (Ek: 3)
g) Tahmin edilen bedelin %10'a kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini
gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek: 4) (Banka referans mektuplarının
ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması
gerekmektedir.)
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h) Tahmin edilen bedelin % 50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik
karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden
alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait
İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının
İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında
yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif
bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si
değerlendirilir.
h.1. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve
kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi,
h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide
karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı
aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter
tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,
h.3. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü
yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki
İnşaat Ruhsat Belgesi,
İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında
inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde
belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt
Yüklenici Taahhütnamesi (Ek: 5). (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve
kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır. İhalenin alt
yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt
yüklenicilere ilişkin belgeler ve İdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında
yapılacak noter onaylı sözleşmenin bir sureti, iş bu şartnamenin 27.2. ve sözleşmenin 10.5
maddesinde öngörülen sürelerde İdareye teslim edilir.
ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair
belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli
sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi
borcu olmadığına dair belge,
i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde
prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik
Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair
belge veya Elektronik İmza Kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama
aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,
j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden
Yasaklılık Durum Formu (Ek: 6),
k) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme
Formu (Ek: 7),
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l) Örneğine göre hazırlanacak teklif mektubunu (Ek: 8) içeren iç zarf (teklif mektubu
gerekli yerleri doldurularak içine konulan iç zarfın ön yüzüne istekli bilgileri yazılacak kapatılıp
yapıştırılan yerler imzalanacak.)
Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri
temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce
onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini
vermek zorundadır.
Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup,
sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama
gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret
Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.
V- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya
dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 83. maddesine göre
yasak fiil ve davranışlarında bulunup, ihalelere katılmaktan geçici yasaklama kararı alınanlar ile
ihale üzerine kalıp da İdaremizle sözleşme yapmayıp, ihalelerden yasaklama kararı alınanlar,
yasaklılık süresi sonuna kadar bu ihaleye giremeyecektir.
VI- İhaleye katılabilmek için; İhale Şartnamesinin 6.ncı maddesine göre hazırlayacakları
tekliflerini, aynı şartnamenin 7 nci maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale tarih ve
saatine kadar Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 1.katındaki Yatırım ve Emlak
Şube Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.
VII- İsteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan
istekli/isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.
VIII- Teklif dosyası, Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası, 1.Kat, Yatırım ve
Emlak Şube Müdürlüğüne verilecek olup, dosyalar İdareye verildikten sonra dosya içerisindeki
herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak
müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
IX- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek
gecikmeler kabul edilmeyecektir.
X- Bu işe ait yayınlanmış olan tüm ilan bedelleri Sözleşme yapılmadan önce yüklenici
tarafından defaten İdaremize yatırılacaktır.
XI- İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
XII- İş bu ilan metni, mevzuatı gereği yer alması gereken özet bilgileri içermekte olup
detaylı bilgi için bu işe ilişkin hazırlanan şartname, sözleşme ve ihale dosyasının incelenmesi
gerekmektedir.
TEL

: 0(352) 222 66 40 Dahili: 7300

FAKS

: 0(352) 231 05 87

E-MAİL

: kayseri@vgm.gov.tr.

İLAN OLUNUR.

1779/1-1
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ARSALARIN KAT KARŞILIĞI SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda mahalle, Ada, Parsel, Mesahası
ve niteliği açık şekilde belirtilen arsaların kat karşılığı satış ihalesi 23/03/2021 Salı günü saat
14:00 de 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. maddesine göre kat karşılığı konut, altyapı ve
çevre düzenlemesi yapım işi ihalesi Kapalı Teklif usulü ile Büyükşehir Belediyesi Encümen
salonunda yapılacaktır. Söz konusu arsaların tahmin edilen (muhammen) bedeli, kat karşılığı
oranı ve ihalenin geçici teminat bedeli aşağıda belirtilmiştir.
ERZURUM İLİ YAKUTİYE İLÇESİ VEYİSEFENDİ MAHALLESİ
Ada/Parsel

İmar Durumu

% 3 Geçici

Taşınmaz

Pay/

K. Karşılığı

(m²)

Payda

Oranı (%)

1.708,88

1/1

%20

13.610.331,35 TL

408.310,00 TL

1.785,37

1/1

%20

13.684.154,15 TL

410.525,00 TL

Muhammen Bedel

Teminat

Ticaret+Konut
12954/1

E=2.40
Yençok=26,50m
Ticaret+Konut

12954/6

E=2.40
Yençok=26,50m

ERZURUM İLİ YAKUTİYE İLÇESİ ŞIH MAHALLESİ
Ada/Parsel
13188/1

İmar Durumu
Ticaret+Konut
Yençok=6 Kat

Taşınmaz

Pay/

K. Karşılığı

(m²)

Payda

Oranı (%)

8.995,68

1/1

%12

Muhammen Bedel
41.422.224,00 TL

% 3 Geçici
Teminat TL
1.224.667,00 TL

İhaleye girecek olanlar 1.000,00 TL (Bin-TL) karşılığında şartnameyi satın almaları
gerekmektedir. İhale zarflarını aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte sırasına
uygun olarak hazırlayarak kapalı zarf içerisinde ihale komisyonuna iletilmek üzere Emlak ve
İstimlak Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğüne ihale günü saat 13:45’ e kadar teslim
edilmesi zorunludur.
I-İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR
1. İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:
1.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:
a) Standart formlar:
1. Başvuru Dilekçesi
2. Kanuni Tebligat (Türkiye’ de Adres Göstermek)
3. Kanuni ikametgâh sahibi olmak (Gerçek Kişi olması halinde ikametgâh adresini gösteren
belge).
4. Borcu Yoktur Belgesi (Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından
temin edilecek Emlak, ESKİ, Hukuk vb. ilişiksiz belgesi.)
5. Banka Mektup Örneği
6. İhale Durum ve Men Ceza Belgesi
7. Mali Durum Bildirisi
8. Ortak Girişim Beyannamesi
9. Teklif Mektubu
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10. Teknik Personel Bildirisi
11.Teknik Personel Taahhütnamesi
12.Yapı Araç Bildirimi
13.Yapı Araçları Taahhütnamesi
b) İhale Şartnamesi
c) Özel İdari Şartname
d) Teknik Şartnameler
e) Mahal Listeleri
f) Sözleşme Tasarısı
g) Yapım İşleri Genel Şartnamesi. (İhale dokümanı kapsamında verilmemiştir.)
h) Alt Yapı Şartnamesi ve Proje Özel Teknik Şartnamesi
2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar, bu
ihaleye katılamazlar.
3. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka
bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli
sayılacaktır. Aksi halde isteklinin ihale dosyası iptal edilecektir.
4. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr
odası veya ilgili meslek odası belgesi;
4.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da
esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde
bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, Faaliyet yetki
belgesi, Oda sicil kayıt sureti, İhale durum ve men ceza belgesi
5. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
5.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
5.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
6. Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.
7. Şartnamenin 8.6. maddesinde belirtilen, şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri
Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.
8. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin
noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
9. Ortak girişim olması halinde şartnamenin 16. maddesine göre noter tasdikli ortak
girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık
sözleşmesi) olacaktır.
10. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
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11. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51
hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda;
ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli
mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren belge.
12. İhale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak iş deneyimini gösteren belgeler;
12.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir
sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak iş
deneyimini göstermek üzere, İlk ilan tarihinden geriye doğru son 5 (beş) yıl içinde en az
375.000,00 m² alana sahip yapım işinin tamamlandığını ve en az 950 adet bağımsız bölümün Kat
Mülkiyet Tapularını almış olduğunu gösteren belge,
12.2. İsteklinin son 5(beş) yılda yurt içinde veya yurt dışında Kamu veya özel sektörde
sözleşme bedelinin en az %70 oranında gerçekleştirdiği, denetlediği veya yönettiği idarece
kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer bir iş (Benzer işlere ait tebliğ esas alınarak B
üst yapı (bina) grubu işlerin III. Grup işleri ve/veya A alt yapı grubu işlerin V. Grup işleri
kapsamaktadır.) ile ilgili olarak asgari iş deneyim tutarı 2021 yılı itibariyle 350.000.000,00 TL’den az
olmamak kaydı ile iş deneyim belgesinin aslını ya da noter tasdikli suretini ibraz etmek
zorunludur. Ortak girişim olması halinde iş bitirme belgeleri müştereken ve pilot ortak asgari iş
deneyim tutarının en az %80’ini, yardımcı ortakların ise her biri asgari iş deneyim tutarının en az
%20’sini ibraz etmek zorundadır.
Ayrıca; Fakülte veya dengi okullardan konusunda en az 4 (dört) yıl lisans eğitimi almış
olmak inşaat Mühendisliği veya yapı mimarlığı dalındaki diplomalar, geçen her yıl için 4734
sayılı Kanunun 62/h. maddesinde belirtilen tutar kadar dikkate alınacaktır.
13. İsteklinin öz kaynaklarını gösterir bir önceki yıla ait bilançosunun ve iş hacmini
gösteren son üç yıllık cirosunun ilgili Vergi Dairesinden veya yeminli mali müşavir tarafından
tasdiklenmiş aslı veya noter tasdikli sureti.
14. Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına alınmış muhammen (tahmin edilen) bedelin
%3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat
mektubu. 2886 sayılı Yasaya göre aranacaktır.
15. Şartname bedelinin ödendiğine dair belge,
16. Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri ihale üzerinde kalan yükleniciye
aittir.
17. Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler
kabul edilmeyecektir.
18. Şartname bedeli ve ekleri ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı.
Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.
19. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, onaylayıp onaylamamakta ve uygun bedeli tespitte
serbesttir.
İLAN OLUNUR.

1820/1-1
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TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR
İzmir İli Buca Belediye Başkanlığından:
Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz, tüm muhdesatı
ile birlikte Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi hükümleri doğrultusunda 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 35. maddesinin “a” bendine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile satışı yapılmak üzere
ihaleye çıkarılmıştır.
İl / İlçe /

İzmir / Buca / Zafer
(Tapu Mahallesi:

Mahalle

Kuruçeşme)

Pafta / Ada /

L18A 15C4BPafta

Parsel

20298 Ada - 2 Parsel

Adres

Alanı

Atatürk Caddesi No: 192
Buca İzmir
4.000,27 m²
Taşınmazda hali hazırda kira

İmar Durumu

Akaryakıt + LPG, E:0,20
Hmax= 7,00m

Fiili Durumu

sözleşme süresi dolan ve Fuzuli
Şagil konumunda bulunan eski
kiracı bulunmaktadır.

Muhammen
Bedel (TL)

39.000.000,00 TL

Geçici Teminatı (TL)

1.170.000,00 TL

İhale dosyası, son temin edileceği tarih ve saate kadar,
İhale Dosyasının Görüleceği Yer

mesai saatleri içerisinde Emlak İstimlak Müdürlüğünde
görülebilir. (Menderes Cad. No: 85, Buca Belediyesi
Hizmet Binası, Kat: 6, Oda: 602 Buca İZMİR)

İhale Dosyası Satış Bedeli
İhale Dosyasının Temin Edileceği Adres:

100,00TL (Yüz Türk Lirası)
Emlak İstimlak Müdürlüğü (Menderes Cad. No:85, Buca
Belediyesi Hizmet Binası, Kat: 6, Oda: 602 Buca İZMİR)

İhale Dosyasının Temin Edileceği Son Tarih:

23.03.2021 / Saat 11:00

İhale İçin Son Evrak Verme Tarihi ve Saati

23.03.2021 / Saat 12:00

İhale İçin Evrak Teslim Adresi
İhale Tarihi ve Saati (Dış ve İç Zarfların
Açılması)

Emlak İstimlak Müdürlüğü (Menderes Cad. No:85, Buca
Belediyesi Hizmet Binası, Kat: 6, Oda: 602 Buca İZMİR)
23.03.2021 Salı günü / Saat 14:45

İhale Salonu Adresi (Dış ve İç Zarfların

Buca Belediyesi Meclis Salonu (Menderes Cad. No:85,

Açılacağı Yer)

Buca Belediyesi Hizmet Binası, Kat: 2 Buca İZMİR)

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN:
1. İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için; ihaleye ait Şartnamede belirtilen belgeleri ve
hazırlayacakları tekliflerini, ihale son evrak verme tarih ve saatine kadar Emlak İstimlak
Müdürlüğüne (Menderes Cad. No:85, Buca Belediyesi Hizmet Binası, Kat:6, Oda: 602 Buca
İZMİR) teslim etmesi veya posta yoluyla ulaşmış olması gerekmektedir. Postada oluşacak
gecikmelerden İdare sorumlu değildir.
2. Bu ihaleye gerçek ve tüzel kişi veya bunların oluşturdukları ortak girişimler teklif
verebilecektir.
3. Bu işin ihalesine katılmak üzere İstekli kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına
vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.

8 Mart 2021 – Sayı : 31417

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 69

İHALE İÇİN İSTENEN BELGELER:
1. Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi ekinde verilen tüm belgelerin (Ek-6 hariç) doldurulup
imzalanmış nüshalarını,
2. Teminat mektubunu (ya da Madde-4’de açıklanan teminat olarak kabul edilebilecek
değerleri),
3. İhale dokümanının alındığını gösterir makbuz,
4. Ayrıca aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.
a. Gerçek kişi olması halinde
i. Tebligat için adres beyanı gösteren belge (Ek-4),
ii. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı olan nufüs cüzdanı fotokopisi
iii. Noter tasdikli imza beyannamesi,
iv. Vekaleten ihaleye iştirak edeceklerde noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait
noter tasdikli imza beyannamesi,
b. Tüzel kişi olması halinde
i. İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu
ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış
tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
ii. Kayıtlı olduğu vergi dairesi kaydı
iii. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği
temsile yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş imza sirküleri,
iv. Vekâleten ihaleye iştirak edeceklerden noter tasdikli vekaletname ve vekile ait noter
onaylı imza beyannamesi,
v. Vakıflardan, odalardan, federasyonlardan, kooperatiflerden veya konfederasyonlardan
ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve
ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,
vi. Derneklerde, ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin
ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,
vii. Derneklerden, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,
c. Ortak girişim olması halinde
i. Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
ii. Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için bu maddedeki (A) ve
(B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.
İstenen belgelerden Teklif Mektubu İç Zarf’a diğer tüm belgeler Dış Zarf’a konulacaktır.
• 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve şartnamede açıklanan biçimde teklifte bulunulması
gerekmektedir. İhale teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir
evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar
değerlendirmeye alınmayacaktır.
• İşbu ilan metni, mevzuat gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri
içermektedir.
• Değerlendirmeye alınan İsteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale
üzerinde kalmayan İsteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.
• İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR.
1743/1-1
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TAŞINMAZLAR KİRALANACAKTIR
Diyarbakır İli Çınar Belediye Başkanlığından:
Mülkiyeti Belediyemize ait Çınar İlçesi tapusuna kayıtlı aşağıda bilgileri sunulan
taşınmazlar ihale yoluyla 25.03.2021 Perşembe günü Saat 11.00’da Çınar Belediyesi Encümen
Toplantı Salonunda yapılacak ihale ile ayrı ayrı 3 (üç) yıllık kiralanacaktır.
TAŞINMAZLAR LİSTESİ
S.NO.

MAHALLE

1

Gazi
Mahallesi

2

Gazi
Mahallesi

3

Gazi
Mahallesi

4
5

Gazi
Mahallesi
Gazi
Mahallesi

ADRES

DURUMU

Atatürk Cad. No: Eski Sulama Birliği Altı Zemin
18H
Kat Betonarme Dükkan
Stad Cad.
Eski Sulama Birliği Altı
No: 2B
Bodrum Kat Betonarme Dükkan
Barış Sok.
Çay Bahçesi
No: 01
Atatürk Cad. No: Belediye Binası Altı Zemin Kat
23A
Betonarme Dükkan
19 Mayıs Cad. No:
İlçe Otogarı Büro Yeri
36

MUHAMMEN
BEDEL. KDV. DÂHİL 1
(BİR) AYLIK
225.00 TL
225.00 TL
785.00 TL
590.00 TL
380.00 TL

1 - Taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesi (a) fıkrası gereğince
Kapalı teklif usulü suretiyle ihale yoluyla 3 (üç) yıllık kiralanacaktır.
2 - Belediyemizce yapılacak ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki
şartlar aranır.
A) İstekli gerçek kişi ise;
a) Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması,
b) Tebligat ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
bulunan adres beyanı
c) Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noter tasdikli vekâletname ve imza
sirküleri
d) İhaleye iştirak edecek tarafından imzalanmış şartname ve yer görme belgesi
e) Nüfus cüzdanı sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi
B) İstekli tüzel kişi ise;
a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı
olduğuna dair belge,
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi
c) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
d) İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi imzalanmış şartname ve yer görme belgesi
3 - Söz konusu Kira ihalesi 25.03.2021 Perşembe günü saat 11.00’da Çınar Belediyesi
Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır. Ancak bu ihalede
istekli çıkmaması veya az çıkması halinde, ikinci bir ihale yapılacaktır. İkinci ihale ondört gün
sonra 09.04.2021 Cuma günü saat 11.00’da Çınar Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale
Komisyonunca (Belediye Encümenince) yapılacaktır.
4 - Bu ihaleden doğacak her türlü vergi resmi harç, bedeli vb. masraflar yükleniciye ait
olup;
5 - Yukarıdaki tabloda belirtilen taşınmazların Kiraya ilişkin ödemeler 1 (Bir) aylık peşin
olarak ödenecek ödeme dönemlerine denk gelen ilk 7 (yedi) gün içinde kira bedelleri Çınar
Belediyesinin belirlediği banka hesabına veya Belediyemiz Tahsilat servisine makbuz karşılığında
yatırılacaktır.
6 - Kiracı Kirasını son ödeme tarihinden itibaren 15 (on beş)gün içinde yatırmadığı
takdirde idare tek taraflı olarak iş yerini tahliye edip sözleşmeyi fesih etmeye yetkilidir.
İlanen duyurulur.
1790/1-1
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YAĞMURSUYU DEŞARJ HATTI İNŞAATI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Tekirdağ Yalıboyu Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın
sorumluluğu altında yapılacak olan, Tekirdağ Yalıboyu Organize Sanayi Bölgesine ait
yağmursuyu deşarj hattı inşaatı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli
olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale
edilecektir.
1- İdarenin Adresi

: Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Binası Gazi Osman
Paşa Mah. Fevzi Paşa Cad. No: 5-1(1. Kat Oda No: 1 ve 2)
Çerkezköy / TEKİRDAĞ

2- İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı

: Organize Sanayi Bölgesine ait yağmursuyu deşarj hattı
inşaatı yapım işi

b) Yapılacağı yer

: Yalıboyu / TEKİRDAĞ

c) İşe başlama tarihi

: Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en
geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe
başlanacaktır.

d) İşin süresi

: 30/11/2021 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2021 B.F. ile) : 1.716.412,50 TL
f) Geçici Teminatı

:

51.492,38 TL

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer

: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası
Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir
Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu Toplantı
Salonu Çankaya-ANKARA

b) Tarihi ve saati

: 23/03/2021 - Saat 10.00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile
varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.
B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar
Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli
Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.
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4) İş Deneyim Belgesi.
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun
olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif
edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim
Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa
ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir.
İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu,
drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir.
İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis
ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında
değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk
sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde
belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.
5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.
1) Keşif bedelinin en az % 20 ‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit
kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, isteklilerce ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit
ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)
2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum
bildirimi.
D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin
yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve
sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu
gösteren, standart forma uygun belge,
E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren belge.
F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen
işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini
tevsik eden belge.
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G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
H) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki
form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.
I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.
J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
K) İç Zarf.
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun
olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf, kapalı zarf içerisinde
teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda
istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat
10.00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah.
Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği
gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim
edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.
İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 uncu maddesinde
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.
5- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya
konsorsiyum) kabul edilmez.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal
Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında veya
Tekirdağ Yalıboyu Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Çerkezköy Ticaret
ve Sanayi Odası Binası Gazi Osman Paşa Mah. Fevzi Paşa Cad. No:5-1(1. Kat Oda No:1 ve 2)
Çerkezköy / TEKİRDAĞ adreslerinde görülebilir veya 700 TL karşılığı Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151.
Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını satın almaları zorunludur.
8- İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.
9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim
günü olmalıdır.
10- KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve
ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye
Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir.
11- Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
1955/2-1

Sayfa : 74

RESMÎ GAZETE

8 Mart 2021 – Sayı : 31417

8 Mart 2021 – Sayı : 31417

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 75

Sayfa : 76

RESMÎ GAZETE

8 Mart 2021 – Sayı : 31417

YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Eskipazar Çay Fabrikası Müdürlüğünden:
1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 9.800.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet
alım işi %20 artar azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve ihale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi
kapsamında, açık ihale usulü ile yaptırılacaktır.
2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında
temin edilebilir.
Eskipazar Çay Fabrikası Müdürlüğü- Kıyıcık mah. Baltacı Küme evleri No:25 Kıyıcık/Of
/Trabzon
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 18.03.2021 günü saat 14.00’e kadar Eskipazar Çay
Fabrikası Müdürlüğü (Evrak Kayıt Bürosu) adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya
posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul
edilmez.
5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.
6 - İhale yükleme veya nakliye işinin tamamına teklif vermek şartı ile kısmi teklife açıktır.
7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40
gün olmalıdır.
8 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici
teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden % 6
oranında alınır.
9 - İhale Eskipazar Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu ihale
Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve ihale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya
kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
1766/1-1

—— •• ——
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından:

1956/1-1

—— • ——

Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından:

1957/1-1

8 Mart 2021 – Sayı : 31417

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 77

Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden:
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere göre öğretim üyesi/öğretim
görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır. Web sayfamızda (www.atilim.edu.tr) belirtilen koşulları
sağlayan adayların, istenilen belgeleri bir dilekçe ekinde ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15
gün içerisinde ilgili “Dekanlıklara” şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekir. Süresi içinde
yapılmayan, posta-kargo nedeniyle geciken ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.
Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sonuçları web sayfamızda yayınlanacak olup bu aynı
zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri sınavları web sayfamızda belirtildiği gibi
yapılacaktır.
a) Öğretim Üyeleri İçin:
Aranılan Belgeler:
1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi
2. Doktora belgesi
3. Doçentlik belgesi
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya
6. Resimli öz geçmiş
7. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
Aranılan Nitelikler:
1. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim
Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan
yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi
yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 80 puan, Türkçe eğitim
yapılan bölümler için en az 55 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili
bir puan almış olmak.
2. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesi’nde belirtilen atama
kriterlerini sağlamış olmak.
b) Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri İçin:
Aranılan Belgeler:
1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi
2. Resimli öz geçmiş
3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
6. ALES sonuç belgesi
7. Nüfus cüzdanı sureti
8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi
Aranılan Nitelikler:
1.Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.
2. ALES’ten program alanında en az 70 ve üzeri puan almış olmak.
3. a) Öğretim Görevlileri İçin: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi
yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 80 puan, Türkçe eğitim
yapılan bölümler için en az 50 puan, dil alanında görevlendirilen öğretim görevlileri için en az 80
puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
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b) Araştırma Görevlileri İçin: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi
yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 70 puan, Türkçe eğitim
yapılan bölümler için en az 50 puan, dil alanında görevlendirilen araştırma görevlileri için en az
80 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
Fakülte

Bölüm/
Anabilim Dalı

Unvan

Adet

Aranan Nitelikler
Mimarlık Bölümü mezunu olmak,

Güzel Sanatlar
Tasarım

Mimarlık

ve Mimarlık

Bölümü

mimarlık alanında yüksek lisans ve
Prof.

1

doktora derecesine sahip olmak. Mimari
tasarım stüdyo dersi yürütme deneyimi

Fakültesi

olmak.
Üniversitelerin Mekatronik Mühendisliği
veya Makina Mühendisliği
programlarından mezun olmak.
Mekatronik Bileşenler ve

Mühendislik
Fakültesi

Mekatronik

Öğretim Üyesi

Mühendisliği

(Prof., Doç., Dr.

Bölümü

Öğretim Üyesi)

Enstrumentasyon, Robotik Sistemler,
1

Dinamik Sistemler Mekatronik Kontrol
Sistemleri Analiz ve Tasarımı, Yapay
Zeka ve Makina Öğrenmesi, Otonom
Taşıtlar, Endüstriyel Otomasyon,
Hidrolik, Pnömatik gibi alanlardan bir
veya birkaçında araştırma deneyimi
olmak ve ders verebilir durumda olmak.
Mimarlık Bölümü mezunu olmak,

Güzel Sanatlar
Tasarım

Mimarlık

Dr. Öğretim

ve Mimarlık

Bölümü

Üyesi

mimarlık alanında yüksek lisans ve
1

tasarım stüdyo dersi yürütme deneyimi

Fakültesi
Sağlık Bilimleri
Fakültesi

doktora derecesine sahip olmak. Mimari

olmak.
Beslenme ve
Diyetetik
Bölümü

Dr. Öğretim
Üyesi

1

Beslenme ve Diyetetik alanında doktora
yapmış olmak.
Üniversitelerin Moda Tasarımı, Moda ve
Tekstil Tasarımı/ Tekstil ve Moda

Güzel Sanatlar
Tasarım
ve Mimarlık
Fakültesi

Tasarımı veya Mimarlık bölümlerinin

Güzel Sanatlar
Ortak Dersler
Bölümü

Arş. Gör.

1

lisans programlarından mezun olmak,
mezun olduğu alanda tezli yüksek lisans
programına kayıtlı olmak. İki ve üç
boyutlu modelleme ve görselleştirme
programlarını iyi derecede biliyor olmak.
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Moda Tasarımı, Tekstil Tasarımı, Moda
ve Tekstil Tasarımı, Tasarım
Güzel Sanatlar
Tasarım
ve Mimarlık
Fakültesi

anabilim/anasanat dallarından birinde

Tekstil ve
Moda Tasarımı

Arş. Gör.

1

Bölümü

tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor
olmak ve ilgili alanların birinden lisans
mezunu olmak. Bilgisayar destekli
tasarım programlarını etkin olarak
kullanabilmek.
Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği,

Mühendislik
Fakültesi

Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri

Bilgisayar
Mühendisliği

Arş. Gör.

2

Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri
Bölümü lisans programlarından mezun

Bölümü

olmak.
Üniversitelerin Bilişim Sistemleri
Mühendisliği ya da Bilişim Sistemleri ile
Mühendislik
Fakültesi

Bilişim
Sistemleri

ilgili bölümlerinden lisans derecesine
Arş. Gör.

1

sahip olmak ve Bilişim Sistemleri
Mühendisliği ya da Bilişim Sistemleri ile

Mühendisliği

ilgili bölümlerin birinde yüksek lisans
programına kayıtlı olmak.
Fakültelerin Elektrik ve Elektronik

Elektrik ve
Mühendislik

Elektronik

Fakültesi

Mühendisliği

Mühendisliği Bölümü lisans mezunu
Arş. Gör.

1

olmak ve ilgili anabilim dalında tezli
yüksek lisans veya doktora yapıyor

Bölümü

olmak.
Üniversitelerin Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve

Metalurji ve
Mühendislik

Malzeme

Fakültesi

Mühendisliği

Mühendisliği veya Malzeme
Arş. Gör.

1

Mühendisliği ve benzeri lisans
programlarından mezun olmak ve aynı

Bölümü

alanda bir tezli yüksek lisans veya
doktora programına kayıtlı olmak.
Fakültelerin İngilizce Öğretmenliği,
İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dili ve
Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve
Edebiyatı, İngilizce Mütercim
Tercümanlık, Çeviribilim (İngilizce)

Temel İngilizce
Yabancı Diller

ve Modern

Yüksekokulu

Diller
Bölümleri

bölümlerinin birinden lisans mezunu
Öğr. Gör.

10

olmak ve bu alanlardan birinde veya
Eğitim Yönetimi, Eğitim Programları ve
Öğretimi, Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme, Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Eğitimi Bölümü
alanlarından birinde en az tezli yüksek
lisans eğitimini tamamlamış olmak.

1848/1-1
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Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ VE ÖĞRETİM ELEMANI ALINACAKTIR
Duyuru Başlama Tarihi
Son Başvuru Tarihi
FAKÜLTE

BÖLÜM

: 08.03.2021
: 23.03.2021

ANABİLİM
DALI/PROGRAMI
Ortodonti Anabilim Dalı

Diş Hekimliği
Fakültesi

Eczacılık Fakültesi

Klinik Bilimler
Bölümü

Restoratif Diş Tedavisi
Anabilim Dalı

Eczacılık
Meslek Bilimleri
Bölümü

Farmakognozi Anabilim
Dalı

Temel Eczacılık
Bilimleri Bölümü

Analitik Kimya Anabilim
Dalı

Beyin ve Sinir Cerrahisi
Anabilim Dalı
Cerrahi Tıp
Bilimleri Bölümü

Plastik Rekonstrüktif ve
Estetik Cerrahi Anabilim
Dalı
Üroloji Anabilim Dalı
Enfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı
Göğüs Hastalıkları
Anabilim Dalı

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp
Bilimleri Bölümü

İç Hastalıkları Anabilim
Dalı
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Radyoloji Anabilim Dalı
Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları Anabilim Dalı

Biyoistatistik Anabilim Dalı
Temel Tıp
Bilimleri Bölümü

Tıbbi Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı
Tıbbi Biyokimya Anabilim
Dalı

UZMANLIK ALANI / ARANILAN
ŞARTLAR
Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak,
Ortodonti Uzmanı olmak,
Lingual ortodontik tedavi ile ilgili
sertifika sahibi olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak,
Restoratif Diş Tedavisi Uzmanı olmak,
Kuafaj materyalleriyle ilgili bilimsel
deneyim sahibi olmak.
Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.
Kimya alanında doktora yapmış olmak,
Analitik kimya, ilaç-yapı analizi ve
spektroskopik analizler konularında
deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi mezunu olmak,
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olmak,
Tümör Cerrahisinde ve Gamma Knife
Radyocerrahisi uygulamalarında
deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi mezunu olmak,
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi mezunu olmak,
Üroloji Uzmanı olmak,
Nöroüroloji ve Kadın Ürolojisi alanında
deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi mezunu olmak,
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji Uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi mezunu olmak,
Göğüs Hastalıkları Uzmanı olmak,
Uyku laboratuvarı ile ilgili bilimsel
deneyimi olmak.
Tıp Fakültesi mezunu olmak,
Hematoloji Uzmanı olmak,
Kan merkezi ve aferez ünitesi
deneyimine sahip olmak.
Tıp Fakültesi mezunu olmak,
Kardiyoloji Uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi mezunu olmak,
Radyoloji Uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi mezunu olmak,
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
olmak.
İstatistik lisans mezunu olmak,
Biyoistatistik alanında yüksek lisans ve
doktora yapmış olmak,
Üniversitelerin Biyoistatistik Anabilim
Dalında en az 2 yıl çalışmış olmak.
Tıp Fakültesi mezunu olmak,
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi mezunu olmak,
Tıbbi Biyokimya Uzmanı olmak.

KADRO
SAYISI

KADRO
UNVANI

1

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Arş. Gör.

1

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Doç. Dr.

1

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Doç. Dr.

1

Doç. Dr.

1

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Prof. Dr.

1
1

Dr. Öğr.
Üyesi
Dr. Öğr.
Üyesi

2

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Doç. Dr.

1

Doç. Dr.
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Tıbbi Hizmetler

Meslek

ve Teknikler

Yüksekokulu

Bölümü

Yaşam Bilimleri ve
Biyoteknoloji
Enstitüsü
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Kimya Mühendisliği alanında Yüksek
Tıbbi Laboratuvar

Lisans yapmış olmak,

Teknikleri Programı

Tıbbi Biyokimya alanında Doktora

1

Öğr. Gör.

yapmış yada devam ediyor olmak.
Moleküler Biyoloji

Sinirbilimleri alanında yurtdışında

Anabilim Dalı

doktora yapmış olmak.

1

Dr. Öğr.
Üyesi

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN:
Üniversitemizin yukarıda belirlenen birim ve bölümlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi
alınacaktır.
- İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere Üniversitemiz web sayfası
www.bezmialem.edu.tr den ulaşılabilir.Bezmialem Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesinde (https://bezmialem.edu.tr/tr/PublishingImages/
Sayfalar/universitemiz/yonetmelikler-ve-yonergeler/BVU-16-08-2018ogretim%20-uyeligine
Yukseltilme-ve-Atanma-Kriterleri-Yonergesi-degisiklikler.pdf) ifade edilen şartların sağlanması
gerekmektedir. Son 5 yılda yapılan yayınlar için SCI veya SCI-Exp indeks bilgilerini içeren
belgelerin ilgili eserlerin ön sayfası olarak konulması önem taşımaktadır.
- Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları
Direktörlüğü'ne şahsen / posta yolu ile yapılabilir.
Adres: Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi 34093 Fatih/İstanbul
ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARI İÇİN:
Üniversitemizin yukarıda belirlenen birim ve bölümlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu ve 09.11.2018 tarihli, 30590 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “Öğretim Üyesi
Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile
Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim
Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.
- İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere Üniversitemiz web sayfası
www.bezmialem.edu.tr den ulaşılabilir.
- Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları
Direktörlüğü'ne şahsen / posta yolu ile yapılabilir.
Adres

: Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi 34093 Fatih/İstanbul

Ön Değerlendirme Tarihi : 29.03.2021
Sınav Tarihi

: 02.04.2021

Sonuç Açıklama Tarihi

: 09.04.2021
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İlana başvuracak adayların;
* 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarihli, 30590 sayılı Resmî Gazete'de
yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda
Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik”de yer alan genel ve özel şartları taşıyor olması ve belirtilen başvuru tarihleri
arasında aşağıda bildirilen başvuru evraklarını şahsen / posta yolu ile Bezmialem Vakıf
Üniversitesi Rektörlüğü-İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne teslim etmesi gerekmektedir.
* Yabancı Diller Bölümü Öğr. Gör. kadrosuna başvuran adayların "Öğretim Üyesi
Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile
Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 6'ncı maddesi 4'üncü fıkrası
uyarınca en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil
sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana
sahip olma şartı aranır.
* Birden fazla ilan şartı yazan kadrolara başvurabilmek için belirtilen bütün şartları
birlikte sağlamak gerekmektedir.
* İlanda yer alan kadrolardan sadece birine başvuru yapılabilir.
Başvuru Evrakları:
- Başvuru Dilekçesi ve Formu (T.C. Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi web sayfasından
temin edilecektir.),
- Özgeçmiş (YÖK Formatında),
- Nüfus Cüzdan Sureti ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
- Erkek Adaylar İçin Askerlik Durumlarına İlişkin Belge,
- ALES Belgesi Fotokopisi / İnternet Çıktısı,(En az 70 puan ve üstü)
- Yabancı Dil Sonuç Belgesi Fotokopisi / İnternet Çıktısı,(En az 50 puan ve üstü)
- Fotoğraf (2 adet),
- Alınan tüm diplomaların ve lisans transkriptinin noter onaylı örneği veya alınan
üniversiteden aslı gibidir örneği,(Başvuru esnasında e-Devletten alınan doğrulama kodu içeren
belgeler kabul edilebilir, ancak kadroya atanma durumunda noter onaylı ya da aslı gibidir örneği
teslim edilmelidir)
-Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylandığını
gösteren denklik belgesinin noter onaylı ya da aslı gibidir örneği,
- Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 1 (bir) Takım Dosya (Varsa) ekleyeceklerdir.
1791/1-1
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İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI
Meslek Yüksekokulumuza, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim
Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen
akademik birimine belirtilen unvanda tam zamanlı Öğretim Elemanı alınacaktır.

PROGRAMI

ÖZEL ŞARTLAR

Havacılık Yönetimi, Hava Trafik
Kontrol veya Sivil Hava Ulaştırma
İşletmeciliği bölümlerinin birinden
Sivil Havacılık ve lisans mezunu olmak. Belgelendirmek
Kabin Hizmetleri
kaydıyla lisans eğitimi sonrası
alanında en az 2 (iki) yıl deneyim
sahibi olmak veya alanında tezli
yüksek lisans yapmış olmak.

Duyuru Başlama Tarihi
Son Başvuru Tarihi
Ön Değerlendirme Tarihi
Sınav Giriş Tarihi
Sonuç Açıklama Tarihi
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi
Başvuru Şekli
Başvuru Yeri (Esentepe Yerleşkesi)

:
:
:
:
:
:
:
:

KADRO
SAYISI

KADRO
UNVANI

ALES
PUAN
ŞARTI /
TÜRÜ

YDS /
EŞDEĞERİ

2

Öğr. Gör

Muaf

-

08.03.2021
22.03.2021
23.03.2021
24.03.2021
26.03.2021
www.sisli.edu.tr
Şahsen veya Posta Yolu.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 100 Şişli /
İSTANBUL

İSTENİLEN BELGELER:
1. Müracaat Dilekçesi (www.sisli.edu.tr adresinde mevcut.)
2. Öğretim Elemanı Başvuru Formu (www.sisli.edu.tr adresinde mevcut.)
3. Ayrıntılı Özgeçmiş (YÖK Formatlı Cv)
4. Diploma aslı ya da onaylı örneği (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Yabancı Ülkelerden
Alınmış Diplomalar İçin YÖK Denklik Belgesinin Onaylı Örneği)
5. Resmi Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği
6. ALES Sonuç Belgesi
7. ALES Muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet
belgesi
8. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
9. 2 Adet Fotoğraf
10. Erkek Adaylar İçin, Askerlik Durumunu Gösteren Resmi Belge
11. Adli Sicil Kaydı
NOT-1: Ön değerlendirme ve kesin sonuçlar Meslek Yüksekokulumuz web adresinde
(www.sisli.edu.tr) yayınlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca
tebligat yapılmayacaktır.
NOT-2: Posta yolu ile müracaat eden adaylardan, başvuru dosyası müracaat tarihi sonuna
kadar ulaşmayan ve eksik belgesi olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
NOT-3: İstenen belgelerin, resmi kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması
yeterlidir.
1936/1-1
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Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemiz birimlerinin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 4/B maddesine göre, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”a göre
Üniversitemiz birimlerinde görevlendirilmek üzere KPSS (B) gurubu puan sırasına konulmak
kaydıyla (Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti unvanlı pozisyon için sınav şartı aranmamaktadır.)
sözleşmeli personel istihdamı yapılacaktır.
KADRO
NO

KADRO
UNVANI

ADET

1

Hemşire*

58

2

Hemşire*

34

3

Laborant

1

4

Röntgen
Teknisyeni

3

5

Sağlık
Teknikeri

1

6

Diğer Sağlık
Personeli

2

7

Diğer Sağlık
Personeli

1

ARANAN NİTELİKLER
Hemşirelik Bölümü lisans programından
mezun olmak.
Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümünden
mezun olmak.
Tıbbi Laboratuvar Bölümü veya Tıbbi
Laboratuvar Teknikleri Bölümü önlisans
programından mezun olmak. (Gastroentereloji
ve Hepatoloji Enstitüsünde görevlendirilmek
üzere)
Radyoloji Bölümü veya Tıbbi Görüntüleme
Teknikleri Bölümü Önlisans programından
mezun olmak. (Bir adedi Gastroentereloji ve
Hepatoloji Enstitüsünde görevlendirilmek
üzere)
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü
önlisans
programından
mezun
olup,
Endoskopi
görüntüleme
sistemlerinde
kullanılan monitör, cihaz kontrol ünitesi,
soğuk ışık kaynağı vb. cihazlarla bunlara bağlı
bilgisayar, dökümantasyon ve arşivleme
üniteleri, medikal görüntü aktarımı, görüntü
sistemleri ve formatları konusunda en az 2 yıl
deneyimli olmak, belgelendirmek kaydıyla
Endoskopi sistemleri konusunda teknik eğitim
sertifikasına sahip olmak.
Anestezi veya Anestezi Teknikerliği Bölümü
Önlisans programından mezun olmak.(Bir
adedi
Gastroentereloji
ve
Hepatoloji
Enstitüsünde görevlendirilmek üzere)
Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Önlisans
programından mezun olmak. (Diş Hekimliği
Fakültesinde çalıştırılmak üzere.)

BÜTÇE
GİDERLERİ
Özel Bütçe
Özel Bütçe

Özel Bütçe

Özel Bütçe

Özel Bütçe

Özel Bütçe

Özel Bütçe

8 Mart 2021 – Sayı : 31417

RESMÎ GAZETE
Yükseköğretim kurumlarının en az lisans
düzeyinde eğitim veren bölümlerinden mezun
olup, Geçerli Kategori B1.1 veya B1.2 hava

Uçak Kontrol ve
8

Bakım
Makinisti**
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1

aracı bakım personeli lisansına sahip olmak.
Bakım
konusunda
lisanslı
olarak

Özel Bütçe

belgelendirilmek üzere en az 5 yıl iş
tecrübesine sahip olmak.55 yaşından gün
almamış olmak
Yükseköğretim kurumlarının en az lisans
düzeyinde eğitim veren bölümlerinden mezun

Uçak Kontrol ve
9

Bakım
Makinisti**

1

olup, Geçerli Kategori B2 hava aracı bakım
personeli lisansına sahip olmak. Bakım

Özel Bütçe

konusunda lisanslı olarak belgelendirilmek
üzere en az 5 yıl iş tecrübesine sahip
olmak.55 yaşından gün almamış olmak

* Hemşire unvanına Hemşirelik bölümüne eşdeğer diğer bölüm mezunları başvuru
yapamaz.
**Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti pozisyonuna başvuran adaylarda KPSS sınav şartı
aranmamakla birlikte başvuruda bulunan adayların sayısı ilanda belirtilen sayıdan fazla olması
durumunda, adaylar lisans diploması puan üstünlüğü (diploma puanları eşit olduğu takdirde
mezuniyet tarihi önce olan adaya hak verilecektir) ile alınacaktır. Göreve başlayan adaylar
dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamayacaktır.
ARANILAN GENEL KOŞULLAR
A- Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu'nun 48'inci maddesindeki aşağıda belirtilen Genel Şartlar aranır.
1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
2- Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para
cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa
bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.
3- Başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak.
4- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
5- 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevine devamlı
yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak.
6- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
B- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak
istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile
belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir
yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
C- Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi
isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.
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D- 2020 KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları
için KPSSP93, lise mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
E- KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanıp göreve başlatılacak olanlar, istihdam
edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi
olarak çalışacaklardır.
F- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar veya eksik evrak verdiği
sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak,
sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.
Online Başvuruda Sisteme Eklenmesi Gereken Belgeler
1- 1 adet fotoğraf
2- Başvuru formu
3- 2020 KPSS sonuç belgesi fotokopisi.
4- Nüfus cüzdan fotokopisi.
5- Diplomanın önlü arkalı fotokopisi veya e-Devletten alınan barkodlu mezuniyet belgesi
6- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.
7- Adli sicil kaydı örneği
8- Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti için lisans mezuniyet puanı belirtir belge
9- Başvurulan unvanda eğitim belgesi, sertifika veya çalışma belgesi istenmiş ise
fotokopisi
BAŞVURU YERİ VE ZAMANI
Adayların, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
basvuru.kocaeli.edu.tr internet adresinden online olarak başvuru formunu doldurmaları
gerekmektedir. Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru
süresinin son günü resmi tatil gününe rastlaması halinde takip eden iş günü saat 23:59’a kadar
müracaat kabul edilecektir. Süresinde yapılamayan veya sistemde meydana gelen gecikmeler
sebebiyle geç yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Üniversitemize bu ilanın yayımından önce yapılmış bulunan müracaatlar geçersiz olup,
söz konusu iş talepleri hakkında her hangi bir işlem yapılmayacaktır.
Başvuru yaparken tereddüde düşülmesi halinde basvuru@kocaeli.edu.tr adresine mail
gönderebilirler.
Adaylar sadece tek bir unvan için kadro no belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla
kadro nolu unvana başvuru yapılması halinde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
Adaylar Personel Başvuru Sisteminden Başvuru numaraları ile tamamladıkları
başvurularının durumunu takip edebilirler.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
Değerlendirmeler (Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti hariç) KPSS puan sıralamasıyla
yapılacak olup, KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle mezuniyet
tarihi önce olan, bunun da aynı olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınır. Asil
adaylardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine
yedek adaylardan atama yapılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe
başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zamanı
www.kocaeli.edu.tr/duyurular.php adresinden ilan edilecektir. Bu ilan atanmaya hak kazanan
adaylar için tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
1943/1-1
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İÇİNDEKİLER
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
–– Atatürk Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
–– Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
–– İnönü Üniversitesi İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Rumeli Üniversitesi İhale Yönetmeliği
–– İstanbul Rumeli Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü İngilizce Hazırlık Sınıfı
ve Yabancı Dil Dersleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
–– Pamukkale Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Ön Lisans ve Lisans Yabancı
Dil Hazırlık ve Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Sinop Üniversitesi Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük
Değerleri

DUYURU
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,
Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile
abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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