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KOÇ ÜNİVERSİTESİ 

AKADEMİK KURUL KARARI 
 

 

  

TOPLANTI TARİHİ   : 25 Eylül 2013 

TOPLANTI NO    : 2013/09 

TOPLANTI SAATİ   : 13:00 

TOPLANTIYA KATILANLAR          :  Prof. Dr. Umran İnan  

     Prof. Dr. Barış Tan 

     Prof. Dr. M. İrşadi Aksun (Katılamadı) 

     Prof. Dr. Ali Çarkoğlu 

     Prof. Dr. Alphan Sennaroğlu  

    Prof. Dr. Bertil Emrah Oder (Katılamadı) 

     Prof. Dr. Fikri Karaesmen 

     Prof. Dr. Sami Gülgöz 

    Prof. Dr. Şevket Ruacan 

    Prof. Dr. İskender Yılgör     

    Prof. Dr. Tekin Dereli 

         Prof. Dr. Zeynep Aycan 

   Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı 

         Prof. Dr. Lale Büyükgönenç 

         Prof. Dr. Levent Demirel (Katılamadı) 

 Prof. Dr. Kamil Yılmaz  

 Doç. Dr. Evren Keleş    

    Doç. Dr. Lerzan Örmeci  

    Doç. Dr. Tolga Etgü  

    Yrd. Doç. Dr. Lemi Baruh 

    Yrd. Doç Dr. Zeynep Derya Tarman 

 

 

GÜNDEM 
   

1. Toplantıya katılamayan kurul üyelerinin mazeretlerinin değerlendirilmesi. 

2. Prof. Dr. Sumru Altuğ’un Akademik Kurul’da görev süresinin dolması nedeniyle Akademik Kurul’a Prof. Dr. 

Kamil Yılmaz’ın katılımı. 

3. Prof. Dr. Levent Demirel’in Akademik Kurul’da görev süresinin dolması nedeniyle Akademik Kurul’a Doç. Dr. 

Tolga Etgü’nün katılımı. 

4. Koç Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesi’nin görüşülmesi. 

5. Sağlık Raporları ile ilgili kurulan Komite’nin hazırlamış olduğu raporun görüşülmesi. 

6. Üniversitemiz ile değişim anlaşması olmayan okullara kayıt dondurarak giden öğrencilerimizin durumlarının 

görüşülmesi. 

7. Etkili Konuşma dersinin açılma önerisinin görüşülmesi. 

8. Ders programı değişikliklerinde geçerli olacak kuralların görüşülmesi. 

9. Koç Üniversitesi Satınalma ve İhale Yönetmeliği’nin görüşülmesi. 

10. 13 Haziran 2013/06 no.lu Akademik Kurul Toplantısı’nda alınan 5.2. nolu kararın yeniden gözden geçirilmesi. 

11. Fen Fakültesi’nin 2013/08 sayılı Fakülte Kurul Karar Tutanağı’nın görüşülmesi. 

12. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün 2013/06 sayılı Enstitü Kurul Karar Tutanağı’nın görüşülmesi. 

 

  

KARAR 
 

1. Prof. Dr. İrşadi Aksun’un akademik bir seminere katılımı nedeniyle, Prof. Dr. Bertil Emrah Oder’in İstanbul 

dışında gerçekleşen akademik bir çalıştaydaki sunumu nedeniyle, Prof. Dr. Levent Demirel’in akademik araştırma 

izni dolayısıyla yurtdışında bulunması nedeniyle toplantıya katılamama mazeretleri oybirliği ile kabul edilmiştir. 
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2. Üniversite Akademik Kurul’a İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ni temsilen seçilmiş olan Prof. Dr. Sumru 

Altuğ’un 3 yıllık görev süresini doldurması nedeniyle, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurul 

Toplantısı’nda gerçekleşen seçim sonucunda Prof. Dr. Kamil Yılmaz’ın yeni üye seçildiği bilgisi Üniversite 

Akademik Kurul Üyeleri ile paylaşılmıştır. 

 
3. Üniversite Akademik Kurul’a Fen Fakültesi’ni temsilen seçilmiş olan Prof. Dr. Levent Demirel’in 3 yıllık görev 

süresini doldurması nedeniyle, Fen Fakültesi Fakülte Kurul Toplantısı’nda gerçekleşen seçim sonucunda Doç. Dr. 

Tolga Etgü’nün yeni üye seçildiği bilgisi Üniversite Akademik Kurul Üyeleri ile paylaşılmıştır. 

 

4. Koç Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesi görüşülmüş ve Ek-1’deki şekliyle oybirliği ile 

kabul edilmiştir. 

 

5. Sağlık Raporları Komitesi’nin hazırlamış olduğu rapor görüşülmüş ve Sağlık Raporları ile ilgili Yönerge’nin 

gözden geçirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

6. Koç Üniversitesi’nde kayıt dondurarak Fakülte’lerinin onayladığı dersleri almak üzere Üniversitemizin değişim 

anlaşmaları kapsamı dışında kalan programlara katılan öğrencilerimizin (Leave Free Mover) söz konusu 

kurumlarda aldıkları dersleri sadece kredi ile veya hem kredi hem not ile transfer edebilmelerine izin verilmesine, 

sadece kredi transfer etmek istediklerini katılmak istedikleri programa gitmeden önce  beyan etmeleri koşulu ile 

öğrencilerin aldıkları derslerin sadece kredilerini transfer edebilmelerinin, katıldıkları programa devam ettikleri 

dönem içerisindeki not ortalamalarının 2.00/4.00 ve üzerinde olduğu durumda mümkün olabileceğine oybirliği ile 

karar verilmiştir. 

 

7. Etkili Konuşma dersinin seçmeli bir ders olarak 2014 Bahar Dönemi itibariyle aşağıda belirtilen kod, ad ve içerikle 

açılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 
 
ETKO 100 

Etkili Konuşma 

Bu derste kendini ve sesini yormadan, doğru noktalardan ses çıkarmak, konuşurken doğru organları 

harekete geçirmek (örneğin diyafram) üzerinde durulacaktır. Dünyanın bütün dillerinde temel olan fonetik 

bilimi ışığında konuşmanın doğru kalıba sokulması için uygulamalar yapılacaktır. Derslerin etkisiyle kısa 

sürede katılımcıların sözcük haznesi gelişecek; doğru sözcük seçme, seçtiği sözcüğü mümkün olan en doğru 

duyguyla aktarma konularında farkındalıkları ve becerileri artacaktır. Bu ders, öğrencilere kendilerini ifade 

yetisini geliştirme ve etkili konuşmanın temel ilkelerini deneyimleyerek öğrenme imkânını sunacaktır. 

Nefes egzersizleri, hazırlıklı/hazırlıksız konuşmalar, artikülasyon çalışmaları ders boyunca kullanılacak bazı 

yöntemlerdir. 

Satisfactory” (S) / “Unsatisfactory” (U) 

Kredi: 1 

 

ETKO 100 

Effective Speaking 

This class aims to help students use the right organs (i.e. diaphragm) and the right points in order to make an 

effortless speech which is at the right tone. Exercises to improve speech capability will be conducted in the 

light of phonetic science that forms basis of many languages. By the end of the semester, students are expected 

to express themselves more professionally; have a broader vocabulary, make better choices for words and 

express emotions congruent with words. This course will provide the opportunity to be an effective speaker by 

intensive experience. Breathing exercises, impromptu and prepared speeches, articulation practices are  a few 

methods to be used throughout the course.  

Satisfactory” (S) / “Unsatisfactory” (U) 

Credit: 1 

 

8. 2014 Bahar Dönemi itibariyle ders programı (template) değişikliklerinde öğrencinin üniversiteye kayıt yaptırdığı 

tarihteki ders programının uygulanmasına; Çift Anadal, Yandal ve Uzmanlaşma Programları’nda akademik 

programına başladığı yılki programların esas alınmasına ve öğrencinin girdiği yıldan sonra yapılan ders 
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programına geçmeyi istemesi durumunda, eski ders programını bırakarak yenisine geçebileceğine; İç Yatay Geçiş 

durumunda ise öğrencinin üniversiteye kayıt yaptırdığı tarihteki ders programının uygulanmasına fakat öğrencinin 

yeni programa geçiş hakkının saklı tutulmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Bununla birlikte, öğrencinin okula 

kayıt yaptırdığı tarihteki ders programının uygulanmasının mümkün olmadığı durumlarda (örneğin Çekirden 

Programlarda yapılan değişiklikler nedeniyle eski Çekirdek Program derslerinin artık verilmiyor olması gibi) 

Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla ilgili gruptaki öğrencilerin yeni ders programından sorumlu tutulabileceğine 

oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

9. Koç Üniversitesi Satınalma ve İhale Yönetmeliği görüşülmüş ve Ek-2’deki şekliyle oybirliği ile kabul edilmiştir. 

 

10. 13 Haziran 2013/06 no.lu Akademik Kurul Toplantısı’nda alınan 5.2. nolu karar gözden geçirilmiş ve “2013 Güz 

Dönemi’nden itibaren geçerli olmak üzere; öğrencilerin Değişim Programları ve Yaz Dönemleri dışında öğrenim 

süreleri boyunca sadece 3 dersten W notuyla geri çekilebileceğine oyçokluğu ile karar verilmiştir. Mevcut 

öğrencilerin 2013 Güz Dönemi’nden önce W notu ile geçtikleri ders sayısı bu toplama dahil edilmeyecektir” 

ifadesinin “2013 Güz Dönemi’nden itibaren geçerli olmak üzere; öğrencilerin Değişim Programları ve Yaz 

Dönemleri dışında öğrenim süreleri boyunca fazla ders yükü olarak aldıkları derslerden en fazla 3 tanesinden geri 

çekilebileceklerine oybirliği ile karar verilmiştir. Mevcut öğrencilerin 2013 Güz Dönemi’nden önce W notu ile 

geçtikleri ders sayısı bu toplama dahil edilmeyecektir” şeklinde değiştirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

  

11. Fen Fakültesi’nin 2013/08 sayılı Fakülte Kurul Karar Tutanağı görüşülmüş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır: 

 

7.1. MATH 204 kodlu dersin içeriğinin aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.    

 

MATH 204  

Differential Equations 

First order differential equations.  Second order linear equations.  Series solutions of ODE’s. The Laplace 

transform and applications. Systems of first order linear equations. Nonlinear equations and systems:existence, 

uniqueness and stability  of solutions. Fourier series and partial differential equations. 

 

MATH 204  

Diferansiyel Denklemler 

Birinci dereceden diferansiyel denklemler. İkinci dereceden doğrusal denklemler. Adi diferansiyel denklemlerin 

seri çözümleri. Laplace dönüşümü ve uygulamaları. Birinci dereceden doğrusal denklem sistemleri. Doğrusal 

olmayan denklemler ve sistemler: çözümlerin varlığı, tekliği ve kararlılığı. Fourier serileri ve kısmı diferansiyel 

denklemler. 

 

 

7.2. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü müfredatında yer alan CHBI 410 “Industrial Microbiology” ve CHBI 

416 “Biotechnology” kodlu derslerin alan seçmeli (area elective) olarak kabul edilmesine oybirliği ile karar 

verilmiştir.   

 

  

7.3. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde Çift Anadal Programı (ÇAP) yükümlülüklerinin aşağıdaki 

belirtildiği şekilde ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü müfredatındaki değişikliklerle uyumlu olacak şekilde 

değiştirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.   

 

PHYS 122 

MBGE 101*  

MBGE 110  

MBGE 203  

MBGE 204  

MBGE 301  

CHBI 300  

MBGE 302  

MBGE 303  

CHBI 406 

*BIOL 200 dersi MBGE 101 dersi yerine sayılamaz. 
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12. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün 2013/06 sayılı Enstitü Kurul Karar Tutanağı görüşülmüş ve ECON 551-552-553-

554-555-556 kodlu derslerin 3 kredilik “Selected Topics” dersleri, ECON 557-558-559 kodlu derslerin ise 1,5 

kredilik “Advanced Selected Topics” dersleri olarak tanımlanması oybirliği ile kabul edilmiştir. 

 

 
Kod Başlık 

 

 

ECON 557 - 1,5 Kredi yeni ekleme 

 

İleri Mikroekonomide Seçilmiş Konular/Selected Topics in Advanced ced 

Microeconomics  

ECON 551- 3 Kredi (revizyon) Mikroekonomide Seçilmiş Konular / Selected Topics in Microeconomics 

 

ECON 558 - 1,5 Kredi yeni ekleme 

 

İleri Makroekonomide  

Seçilmiş Konular / Selected Topics  in Advanced Macroeconomics  

ECON 552 - 3 Kredi (revizyon) Makroekonomide  

Seçilmiş Konular / Selected Topics  in Macroeconomics 

 

ECON 559- 1,5 Kredi yeni ekleme 

 

İleri Ekonometride Seçilmiş Konular / Selected Topics in Advanced ced 

Econometrics  

ECON 553- 3 Kredi  (revizyon)  Ekonometride Seçilmiş Konular / Selected Topics in Econometrics 
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Ek-1 
 

KOÇ ÜNİVERSİTESİ 
HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

MADDE 1 

Bu Yönerge, Koç Üniversitesinde deney ile gerçekleştirilecek olan bilimsel araştırma, deneysel çalışma, sağlık 

hizmetleri uygulamaları, eğitim-öğretim ve yayın gibi temel etkinliklerde kullanılan yöntem ve materyaller ile ilgili 

minimum etik standartları saptamak, gerektiğinde yeni ilkeler oluşturmak, bunların uygulamalarına ilişkin 

düzenlemeleri yapmak, etik ilkeler doğrultusunda görüş bildirmek ve araştırma önerilerini bu açıdan 

değerlendirmek üzere oluşturulan “Koç Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu” (KÜ-HADYEK)’nun 

kuruluş ve çalışma esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. 

 

Kapsam  

MADDE 2 

Bu Yönerge, Koç Üniversitesinde deney amacıyla kullanılacak hayvanların kullanımından önce alınması gereken 

izinleri, Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu’nun oluşturulmasını, bu kurulunun çalışma esaslarını, görevlerini, 

eğitim, denetim ve yükümlülüklerini kapsar. 

 

Dayanak  

MADDE 3 

Bu Yönerge, 2547 Sayılı Yasanın 14. Maddesine dayalı olarak 6 Temmuz 2006 tarih ve 26220 Sayılı Resmi 

Gazetede yayınlanan Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına dair Yönetmelik’ in 9. 

Maddesine göre hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar  

MADDE 4 

Bu Yönerge’de geçen;  

3R İlkesi: W.M.S Russell ve R.L. Burch tarafından 1959’da geliştirilen ve baş harflerinden dolayı 3R’ler olarak 

anılan “Replacement”: yerine koyma, “Reduction”: azaltma ve “Refinement”: arındırma ilkelerini,  

Başkan: KÜ-HADYEK Başkanını,  

Çalışma: Araştırma, eğitim ve test amacıyla, deney hayvanları üzerinde yürütülen ve KÜ-HADYEK tarafından 

protokol numarası ile onay verilmiş tüm araştırma projeleri, eğitim ve test etkinliklerini,  

Deney: Deneysel veya diğer bilimsel amaçlarla hayvanlar üzerinde gerçekleştirilecek her türlü prosedür veya 

prosedürler bütününü,  
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Deney Hayvanı: Prosedürlerde kullanılan, serbest yaşayan veya çoğalan larva biçimleri, canlı kafadanbacaklılar ve 

normal fetal gelişimlerinin son üçte birlik döneminden itibaren memeliler dahil, insan olmayan herhangi bir 

omurgalı canlıyı, 

Deney Hayvanı Kullanıcısı: Hayvanlara prosedür uygulama hak ve yetkisi olan kişiyi,  

Deney Hayvanları Yetiştirme ve Araştırma Laboratuvarı: Koç Üniversitesi Fen Fakültesi, Hayvan Araştırma 

Laboratuvarı 

Etik: Araştırmalarda kullanılacak hayvanlarla ilgili olarak insan ve hayvan yaşamını ilgilendiren bilimlerde 

yapılabilecek hareketlerin sınırları, hayvana yönelik yapılacak tutum ve davranışa yol gösterici evrensel kuralları, 

Hayvan refahı birimi: 13/12/2011 tarihli ve 28141 sayılı Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan 

Hayvanların Refah ve Korunmasına dair Yönetmelikte belirtilen birimi, 

İnsancıl Öldürme Yöntemi: Bir hayvanın türüne göre en az fiziksel ve davranışsal acı verilmek suretiyle 

yaşamına son verilmesini,  

Koç Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (KÜ-HADYEK): 6 Temmuz 2006 tarihli ve 26220 sayılı 

Resmi Gazetede Yayımlanan Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının çalışma usul ve esaslarına dair yönetmelikte 

belirtilen Koç Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulunu, 

Kullanıcı Kuruluş: Koç Üniversitesini ve bağlı kuruluşlarını, 

Prosedür: Hayvanların doğurtulması, kuluçkadan çıkarılması ya da genetiği değiştirilmiş hayvan soyunun devam 

ettirilmesi süreçleri dahil, deneysel olmayan hayvancılık, klinik veteriner hekimlik ya da tarımsal uygulamalar ve 

hayvanların sadece doku ve organlarını kullanmak amacıyla öldürülmesi hariç; iyi veterinerlik uygulamalarına 

uygun olarak bir iğnenin batırılmasının yarattığına eşit veya daha fazla acı, eziyet, ıstırap veya kalıcı hasara neden 

olabilecek şekilde bilimsel amaçlarla kullanılmasını 

Rektör: Koç Üniversitesi Rektörü’nü, 

Tedarikçi Kuruluş: Deney hayvanlarının deneylerde kullanılmak amacı ile tedarik edildiği ilgili resmi 

makamlarca izin verilmiş ya da kayıt edilmiş gerçek veya tüzel kişiyi,  

Uygun Anestezi: İyi veterinerlik uygulamasıyla etkili bir anestezi yönteminin (lokal ve genel) uygulanmasını, 

Üretici Kuruluş: Hayvanların, deney amacıyla kullanılabileceği yaşa ve büyüklüğe gelinceye kadar yetiştirildiği, 

bakıldığı ve deneylerde kullanılmak amacı ile üretildiği, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından izin verilmiş ya 

da kayıt edilmiş gerçek veya tüzel kişiyi,  

Yetiştirilmiş Hayvan: Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından izin verilen tesislerde üretilen ve bu yönerge 

çerçevesinde yapılacak deneylerde kullanılmak üzere yetiştirilerek, kimliklendirilmiş ve kayıt altına alınmış 

hayvanı,  

İfade eder.  

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Deney Hayvanının Kullanılma Amaçları, Kuruluş, Görev Süresi, Çalışma Yöntemi, Görev ve Yetkileri 

Deney Hayvanlarının Kullanılma Amaçları  

MADDE 5 

Deney hayvanlarının kullanılma amaçları aşağıda verilmiştir:  
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a) Temel araştırmalar. 

b) Aşağıdaki amaçlardan herhangi birini taşıyan translasyonel veya uygulamalı araştırmalar: 

i) İnsan, hayvan veya bitkilerdeki hastalık, sağlık bozuklukları ve diğer anormalliklerin önlenmesi, tanı, 

tedavisi veya bunlardan kaçınma. 

ii) İnsan, hayvan veya bitkilerdeki fizyolojik bozuklukların incelenmesi, belirlenmesi, düzeltilmesi veya 

modifikasyonu. 

iii) Hayvanların refahı ve tarımsal amaçlarla yetiştirilen hayvanların üretim şartlarının iyileştirilmesi. 

c) (b) bendinde belirtilen amaçlardan herhangi biri için, ilaçlar, gıda hammaddeleri, yem hammaddeleri, başka 

maddeler ve ürünlerin kalite, etkinlik ve güvenliklerinin geliştirilmesi, üretilmesi ve test edilmesi. 

d) İnsan ve hayvan sağlığı ve refahı için doğal çevrenin korunması. 

e) Türlerin korunmasını amaçlayan araştırmalar. 

f) Mesleki becerilerin kazandırılması, sürdürülmesi veya geliştirilmesi için yüksek öğrenim veya eğitimi. 

 

Koç Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulun (KÜ-HADYEK) Kuruluşu 

MADDE 6 

1- Koç Üniversitesi Yerel Etik Kurulu; 

a) Hayvan deneyleri konusunda en az bir yıl deneyimli, kurum içinde deney hayvanı yetiştirilmesi, üretilmesi 

ve bakımından sorumlu bir veteriner hekimden, 

b) Fen, Tıp, İnsani Bilimler ve Edebiyat ve Mühendislik Fakültelerinden birer temsilciden, 

c) Deney hayvanları ile çalışmayan ve kurum ile çıkar ilişkisi olmayan T.C. vatandaşı sivil bir üyeden, 

d) Kurum ile çıkar ilişkisi olmayan sivil toplum kuruluşuna kayıtlı T.C. vatandaşı bir üyeden,  

oluşur. 

2- Hayvan deneyleri yerel etik kurulunda görev alacak en az bir üyenin in vivo hayvan deneylerinde en az bir yıl 

deneyimli ve doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip olması gereklidir. KÜ-HADYEK gerektiğinde başka 

alanların uzmanlarından görüş alabilir ve/veya toplantılara davet edebilir. 

Koç Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulun (KÜ-HADYEK) Atanma ve Görev Süresi 

MADDE 7 

KÜ-HAYDEK Başkanı, Başkan Yardımcısı ve üyeleri Rektör tarafından atanır.  

MADDE 8 

KÜ-HAYDEK üyelerinin görev süresi 4 yıldır. Görev süresi biten üye yeniden atanabilir. Bir takvim yılı içinde 

izinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üyeliği kendiliğinden düşer. Üyelik sıfatının ölüm, 

emeklilik, ayrılma veya herhangi bir nedenle sona ermesi veya üyeliğinin düşmesi halinde, yerine ayni usulle ve 

kalan süreyi tamamlamak üzere ayrılan üyenin nitelikleri taşıyan yeni bir üye seçilir. 

 

Koç Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurullarının Çalışma Yöntemi 

MADDE 9  

a) KÜ-HADYEK, kurul başkanının belirleyeceği gündemle en az ayda bir defa ve salt çoğunlukla toplanır.  

b) KÜ-HADYEK toplantıları başkanın yokluğunda başkan vekili başkanlığında yürütülür. Kararlar, kurul üye tam 

sayısının yarıdan bir fazlası ile alınır. Oy eşitliği halinde başkanın oyu yönünde karar verilir. 
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c) Kurumda kullanılan tüm deney hayvanlarına ilişkin kayıtlar, deney hayvanı yetiştirilmesi, üretimi ve 

bakımından sorumlu Hayvan Refahı Birimi tarafından tutulur. Söz konusu kayıtlarda temin edilen hayvanların 

sayıları, türleri, temin edildikleri yerler, kullanıcı kuruluşa geldiği tarih ve yapılan tüm işlemler bulunur. Bu 

kayıtlar en az beş yıl süreyle muhafaza edilir. 

d) Bütün başvurular ve alınan kararlar tarih ve sayı numarası verilerek kayıt altına alınır. Bu kayıtlar da en az beş 

yıl süreyle muhafaza edilir. 

e) Başvurular, yapılacak deneylerin yürütücüsü/yürütücüleri konumundaki kıdemli Koç Üniversitesi personeli 

tarafından yapılır. Tez çalışmalarında yürütücü tez danışmanı öğretim üyesidir. 

f) Başvuru formları ve ilgili işlemler KÜ-HADYEK tarafından belirlenir. Başvuru ile birlikte gerektiğinde proje 

ile ilgili bilimsel rapor ve açıklama da istenebilir. KÜ-HADYEK’e yapılacak onay ve izin başvurularında, 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 

taahhütnamenin imzalanarak başvuruya eklenmesi zorunludur 

g) Başvurular geliş sırasına göre gündeme konur ve en geç 2 toplantıda karara varılır. 

h) KÜ-HADYEK başvuruları inceleyerek “uygun”, “düzeltilmesi gerekir”, “koşullu olarak uygun” veya “red” 

kararı verir. Gerekli hallerde kurul deneyimli uzmanların yazılı görüşüne başvurabilir ve uzmanları toplantıya 

davet ederek sözlü görüş isteyebilir. 

i) Etik kurul üyelerine ait başvurular görüşülürken ilgili kurul üyesi toplantıya katılamaz ve oy kullanamaz.  

j) Bütün başvurular ve alınan  kararlar en az 5 yıl süre ile saklanır. Kayıtlar Hayvan Deneyleri Merkezi Etik 

Kurulu (HADMEK), Bakanlık ve Üniversite yönetimin denetimine açık tutulur.  

k) Üniversite, KÜ-HADYEK’ in çalışmaları sürdürmesi ve kayıtlarının düzenli olarak tutulması için başkanlığa 

bağlı bir sekretarya kurar. 

 

Koç Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulun (KÜ-HADYEK) Görevleri  

MADDE 10 

KÜ-HADYEK’ in görevleri aşağıda belirtilmiştir.  

a) Kendi çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönergeyi hazırlamak ve gerekli hallerde değişiklik önerileri 

yapmak.  

b) Deney hayvanları üzerinde yapılacak tüm işlemlerin etik yönden kabul edilebilir sınırlarını belirleyerek çalışma 

protokollerini onaylamak veya gerekçeli olarak kabul etmemek.  

c) Kurum içinde deney hayvanı kullanılması sürecinin etik kurallara uygun olarak sürdürülmesini denetlemek, bu 

amaçla gerekli düzenlemeleri yapmak. 

d) Deney hayvanları üzerinde yapılacak işlemlerin onaylanmış protokole göre yapılmasını sağlamak, gerektiğinde 

sonlandırılmalarını sağlamak.  

e) Deney hayvanlarında çalışacak personelin gerekli eğitim almasını sağlamak. Bu amaçla sertifika programları 

düzenlemek. Sertifikası olmayanların deney hayvanları ile çalışmasını engellemek.  

f) Deney hayvanların üretim, yetiştirme, barındırma ve nakil koşulları ile deneylerin yapıldığı laboratuar 

koşullarını ve ekipmanın etik yönden uygun olup olmadığı denetlemek, uygun görmediği durumlarda deney 

hayvanı kullanılmasını engellemek. 

g) Hayvan Refahı Birimi’nin çalışmalarını etik kurul mevzuatı yönünden denetlemek 
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h) Deney hayvanı kullanımı ile ilgili her türlü bilgi ve veriyi toplamak, deney hayvanı yıllık kullanım raporunu 

hazırlamak ve Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kuruluna sunmak.  

i) Deneysel çalışmalar sonunda ortaya çıkan atıklar, ölü hayvanlar ve tıbbi atıkların 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 

ilgili mevzuat çerçevesinde yok edilmesini sağlamak.  

j) Deney hayvanlarının 5199 sayılı Hayvanları Koruma Konunun ve ilgili mevzuat hükümlerine göre kayıt altına 

alınmalarını ve izlenebilmelerini sağlamak. 

 

Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurullarının Çalışmaları 

MADDE 11 

KÜ-HADYEK’in çalışmalarında göz önünde bulundurulacak hususlar şunlardır: 

a) Deney hayvanları üzerinde yapılacak tüm uygulamaların yerel etik kurul tarafından onaylanmış olması 

zorunludur. 

b) Yerel etik kurul tarafından yapılan düzenlemelere uygun olarak alınmış bir genel veya özel istisna olmadıkça, 

deneylerde kullanılacak; 

Fare: Mus musculus, 

Sıçan: Rattus norvegicus, 

Tavşan: Oryctolagus cuniculus, 

Kobay: Cavia porcellus, 

Golden hamster: Mesocricetus auratus, 

Köpek: Canis familiaris, 

Kedi: Felis catus, 

Bıldırcın: Coturnix caturnix, 

İnsan dışındaki primat türlerinin kayıtlı yasal deney hayvanı üreticisi ve tedarikçilerinden alınmış olması şartı 

aranır. Kedi, köpek gibi evcil türlerin sokakta başıboş olanları deneylerde kullanılmaz. 

c) Bu yönergenin 4 üncü maddesinde tanımlanan hayvanlar, yasal bir tedarik kuruluşundan alınmaları veya 

deneysel amaçlar için üretilmiş olmaları koşulu ile deney hayvanı olarak kullanılabilir. 

ç) Yerel etik kurullar tarafından: 

1) Ulusal mevzuat ve uluslar arası sözleşmeler çerçevesinde nesli tehlike altında olan ve korunan 

türler ile CITES Sözleşmesinin Ek-1 Listesindeki türlerin; araştırmanın amacının söz konusu 

türlerin korunması veya hayati biomedikal amaçlar için istisnai biçimde tek uygun türler olduğunun 

ispatlanması durumunda kullanılmasına izin verilir. 

2) Doğadan alınmış yaban hayvanı üzerinde yapılacak deney; ancak diğer hayvanların deneyin amacı 

bakımından yeterli olmaması halinde onaylanır. 

3) Deney hayvanı olarak kullanılan hayvanların hangi üretici ya da tedarik kuruluşlarından olduğu 

tespit edilir ve kayıt altına alınarak veri tabanına aktarılır. 

 

Yerel Etik Kurullarının Çalışma İlkeleri 

MADDE 12 

Yerel etik kurullar aşağıda belirtilen ilkeler doğrultusunda çalışır: 
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a) Etiğin yaşama saygı ilkesi her türlü hayvan türü için geçerli kabul edildiğinden, bilimsel araştırmalarda 

kullanılması zorunlu olan deney hayvanlarına kötü muameleden kaçınmak. 

b) Deney hayvanlarının yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlar kapsamında kullanılmasını sağlamak. 

c) Ağır acı, stres ya da buna denk eziyet veren deneylerde bir hayvanın bir defadan fazla kullanılmamasını 

sağlamak. 

d) Eğitim için sunum amacıyla kongre, konferans ve seminerlerde ağrılı deneylerin yapılmamasını sağlamak. 

e) Hayvanlara mümkün olduğu kadar az acı çektirerek ve en az strese sokarak bilimsel açıdan güvenilir veri elde 

edilmesini sağlamak. 

f) Çalışmalar süresince kullanılan deney hayvanlarına, türüne uygun şartlar hazırlamak ve en iyi fizyolojik, 

davranışsal ve çevresel koşulların teminini sağlamak. 

g) Uygun şekilde eğitilmiş personel tarafından uygun koşullarda deney hayvanı bakımını sağlamak. Hayvan 

refahını temin edecek şekilde, hayvanların sürekli bir veteriner hekim gözetiminde olmalarını sağlamak 

h) Canlı hayvanlarda yapılacak deneysel çalışmaların veteriner hekim tarafından ya da ehil kişilerin 

sorumluluğunda yapılmasını sağlamak. 

i) Araştırıcılar tarafından hayvanlar için deneylerin sonlandırılacağı “insani son noktalar”ın belirlenmesini 

sağlamak. 

j) Araştırılan bilginin elde edilmesinde geçerliliği kanıtlanmış alternatif yöntemler varsa hayvan deneylerini etik 

olarak uygun görmemek ve daha önceden ayrıntılı olarak yapılmış deneylerin tekrar edilmesinin önlenmesini 

sağlamak. 

k) 3R ilkesini dikkate alarak, yapılacak çalışmalarda en uygun hayvan ve yöntemin seçilmesini ve bilimsel olarak 

anlamlı sonuç verebilecek en az sayıda hayvan kullanılmasını sağlamak. 

l) Deney hayvanlarına gereksiz acı ve ağrı verecek deneylerin uygun anestezi altında yapılmasını ve 

araştırmalarda uygun ağrı kesici ve anestezi kullanılmasını sağlamak. 

m) Kullanılan anestezi yönteminin, hayvan için deneyin kendisinden daha fazla travmatik olması ve deneyin 

amacına uygun olmaması durumunda deneyin yapılmasını engellemek. 

n) Deneyin etik ilkeler çerçevesinde yapılması ve amacına uygun olması için; anesteziden çıktığında önemli 

oranda acıya maruz kalacak olan hayvanın ağrı kesici araçlarla tedavi edilmesini, bu mümkün değilse insancıl 

bir yöntemle öldürülmesini sağlamak. 

o) Deney hayvanının araştırma sırasında ya da sonunda yaşamına son verilmesi işlemlerinin uygun gerekçelerle 

yapılmasını sağlamak. 

p) Şiddetli ve sürekli ağrı çeken veya normal yaşamını sürdüremeyecek duruma gelen, ya da kamu sağlığı ve 

çevresi için risk oluşturabilecek hayvanların insancıl bir yöntemle öldürülmelerini sağlamak; eğer bilimsel 

gerekçelerle hayvanın bu koşullarda yaşatılması gerekiyorsa, yaşadığı süre boyunca hayvanın yaşam kalitesini 

artıracak en uygun bakım şartlarını sağlamak. 

q) Deneyin insan veya hayvanların refahı için yeterli önem taşımadığı kanaatine    varıldığında, hayvanın uzun 

süre ağır acı ve ıstıraba maruz kalacağı bir deneye tabi  tutulmasını engellemek. 

r) Hayvanları ağır ve uzun süreli acıya maruz bırakacak deneylerin KÜ-HADYEK tarafından etik ilkeler 

çerçevesinde uygun görülmesinden sonra yapılmasını sağlamak. 
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ÜÇÜNÇÜ BÖLÜM 

Hayvan Deneylerine Katılacak Personelin Eğitimi 

MADDE 13 

KÜ-HADYEK aşağıdaki eğitim çalışmalarını yapar.  

a) Deney hayvanları ile uğraşan ve/veya uğraşacak olan araştırıcıların eğitimleri için eğitim programları, 

laboratuvar hayvanları kullanım sertifikası programları açar ve başarılı olanlara “Deney Hayvanları Kullanım 

Sertifikası” verilir.  

b) Deney hayvanı kullanıcıları sertifika almadan hayvanlar üzerinde işlem yapamaz ve çalışma mekanlarında deney 

hayvanlarını barındıramazlar.  

c) KÜ-HADYEK Deney hayvanı üretilmesi ve yetiştirilmesinden sorumlu personelin asgari olarak bilgilendirilmesi 

ve uyulması gereken usul ve esasları içeren bir meslek içi eğitim programı hazırlar ve Hayvan Refahı Biriminin 

sorumluluğunda periyodik olarak uygulanmasını sağlar ve denetler. 

d) Eğitim programları KÜ-HADYEK tarafından belirlenmiş yetkili kişiler tarafından yürütülür.  

e) Canlı deney hayvanı kullanılan çalışma başvurularında, deney hayvanı ile bire bir uğraşan kişinin kullanım 

sertifikasının bulunması zorunludur; aksi taktirde çalışma başvurusu işleme alınmaz. 

MADDE 14 

Deney hayvanı kulanım sertifika programı ve ne zaman açılacağına KÜ-HADYEK karar verir. Sertifika 

programları yönetmelik ve HADMEK tarafından yayımlanan genelgelere uygun olarak düzenlenir. 

a) Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenen deney hayvanları kullanım sertifika programlarına kayıt yaptırarak 

devam ve başarı şartlarını yerine getiren kursiyerlere "Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası" verilir. Bu sertifika, 

KÜ-HADYEK başkanı ile KÜ rektörü tarafından imzalanır.  

b) Yönetmelik hükümleri haricinde başka kurumlardan alınmış olan deney hayvanları kullanım sertifikaları ya da 

benzerlerinin yönetmelik hükümlerine göre eşdeğer olup olmadıklarına HADMEK karar verir.  

c) Lisans/yüksek lisans düzeyinde deney hayvanı kullanımı eğitimlerinin, sertifika programına eşdeğer olup 

olmadığına KÜ-HADYEK karar verir. 

 

Dördüncü Bölüm 

İzin Zorunluluğu 

MADDE 15 

a) Koç Üniversitesi birimlerinde, Madde 1’de yer alan etkinliklerle ilgili uygulama yapacak olan tüm araştırmacılar 

yazılı olarak başvurarak Etik Kurul Onayı almak zorundadırlar. Onay alınmadan yapılan çalışmalar, idari ve yasal 

soruşturmayı gerektirir ve çalışma hemen durdurulur. KÜ-HADYEK’ den izin alınmadan başlatılan çalışmalar için 

sonradan onay belgesi verilmez. 

b) Madde 1’de yer alan etkinliklerle ilgili araştırmalara ilişkin ulusal ya da uluslararası nitelikli her türlü bilimsel 

yayında KÜ-HADYEK protokol numarası ve “Etik Kurul Onayı Alınmıştır” ifadesine yer verilmek zorundadır. 

c) Etik Kurul izinleri başvuru sahiplerinin belirleyeceği ve KÜ-HADYEK’in onayladığı sabit bir süre için 

geçerlidir. Çalışma yürütücüleri deneylere başladıkları tarihi KÜ-HADYEK’e bildirmek zorundadır. 

d) Çalışmanın sona ermesini takiben çalışma yürütücüsü, elde edilen sonuçlar ve çalışmanın hayvan refahına ve 3R 

ilkesine katkıları konusunda bir rapor hazırlar ve KÜ-HADYEK’e sunarlar.  
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Deneysel Çalışmalardaki Değişiklik 

MADDE 16 

KÜ-HADYEK’ten onay alındıktan sonra çalışma protokolünde ve çalışmaya katılan kişilerde yapılacak 

değişiklikler (ekleme ve çıkartmalar) için KÜ-HADYEK’e yazılı olarak başvurulur ve onayı alınır. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Denetim, Gizlilik Ve Geçerlilik Süresi 

MADDE 17 

KÜ-HADYEK, deney üretim, yetiştirme, barındırma ve nakil koşulları ile deneylerin yapıldığı barınak, laboratuar 

koşullarının ve ekipmanının etik yönden uygun olup olmadığını denetler; uygun bulmadığı durumlarda deney 

kullanılmasını engeller.   

MADDE 18 

KÜ-HADYEK yazışmaları gizlidir. İlgili mevzuat ve Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve 

Esaslarına Dair Yönetmelikte belirtilen yetkili kurumlar dışında üçüncü şahıslara bilgi verilemez. 

MADDE 19 

KÜ-HADYEK olurları, verilen süre boyunca geçerlidir. Bitirilemeyen projeler için ek süre talep edilebilir. 

Yürürlük 

MADDE 20 

Bu Yönerge, Madde 7 ve Madde 8/b’ deki değişiklikleri de içerecek şekilde Koç Üniversitesi Senatosu Kararı ile 

kabul edildikten sonra Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu (HADMEK)’na sunulur ve bu kurul tarafından 

onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. 

 

Yürütme  

MADDE 21 

Yönerge hükümleri, Koç Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. 

MADDE 22 

Bu yönergede bulunmayan hususlarla ilgili olarak, 6 Temmuz 2006 tarih ve 26220 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır. 
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Ek-2 

KOÇ ÜNİVERSİTESİ 

SATINALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ 

 
BİRİNCİ BÖLÜM  

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
 
 
Amaç  
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Koç Üniversitesinin ihtiyaçları dikkate alınarak, iç ve dış her türlü 

alım-satım, hizmet, inşaat, onarım ve bakım, kiralama, finansal kiralama, taşıma, proje, etüd, müşavirlik ve benzeri 
işlerin verimlilik ilkeleri doğrultusunda, en uygun değer ve şartlarla, en uygun zamanda serbest piyasa koşulları 
içerisinde temin edilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

 
Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Koç Üniversitesi ve Üniversiteye bağlı akademik ve idari birimlerin ihtiyaç 

duyduğu her türlü menkul veya gayrimenkul mallar ile hak ve hizmetlerin alımı, satımı, onarımı, yapımı, 
kiralanması, kiraya verilmesi, taşıma ve benzeri işlerin yapılması ve yaptırılmasına ilişkin hükümleri kapsar. 

 
Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa ve 28/3/1983 

tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 72 nci maddesine dayanılarak 
hazırlanmıştır.  

 
Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
 
a) Mütevelli Heyeti: Koç Üniversitesi Mütevelli Heyetini, 
 
b) Rektör: Koç Üniversitesi Rektörünü, 
 
c) Satın alma komisyonu: Satın alma ve ihale komisyonunu, 
 
ç) Üniversite: Koç Üniversitesini, 
 
d) Yüklenici : İhale yöntemlerinden birisi ile işin üzerine ihale edilen ve sözleşme imzalanan gerçek veya 

tüzel kişiyi,  
 
ifade eder. 

 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Satın Alma İşlerinde Yetkili Organlar, Satın Alma Esasları,  

İhaleye Katılamayacak Olanlar, Satın Alma Usulleri 
 
Mütevelli Heyeti 
MADDE 5 – (1) Satın alma işleri, Mütevelli Heyetinin, her öğretim yılı başında onaylayacağı bütçe çerçevesinde, 
Rektöre tanımış olduğu harcama yetkisi ile sınırlı olarak gerçekleştirilir. Bu sınırlar içinde satın almanın 
sorumluluğu ve onayı Rektörün yetkisindedir. Rektör bu yetkisini, belirleyeceği kişi veya kişilere devredebilir. Cari 
yıl bütçesinde yer almayan bir kalemden harcama yapılması Rektör yetkisindedir.  
(2) Birinci fıkrada belirtilen şartlarla gerçekleştirilemeyen işler, Mütevelli Heyetinin onayı alınarak yerine 
getirilebilir. 
Satın alma komisyonu 
MADDE 6 – (1) Satın alma komisyonu; Rektör veya onun görevlendireceği temsilcisi, Genel Sekreter, ilgili 
Fakülte/birim başkanı, satın alma müdürü ve talep yapan birimin yöneticisinden oluşur. 
(2) Yapım işlerinde yukarıda belirtilen kişilere ek olarak Rektör tarafından uygun görülecek teknik elemanlar satın 
alma komisyonuna dahil edilebilir. 
 
Satın alma kararı işlemleri 
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MADDE 7 – (1) Satın alma kararında aşağıdaki bilgiler bulunur: 
a) Satın alma talebinde bulunan birimin adı ve talep tarihi, 
b) Satın alma kararının ilgili olduğu iş, 
c) Satın alınmasına karar verilen malın/hizmetin adı, tanımı, özelliği, cinsi, ölçüsü ve miktarı,  
ç) Teklif veren firmaların isimleri, teklife esas birim fiyatlar ve toplam tutarlar, 
d) Tercih edilen firmanın tercih sebebi, 
e) Satın alma komisyonu üyelerinin adı, soyadı ve imzası.  

 
Satın alma esasları 
MADDE 8 – (1) Gayrimenkul alımı ve/veya kiralanması işlemleri dışındaki satın alma ve ihale işleminde en az 
üç firmadan teklif alınır, üç teklifin alınamayacağı durumlarda sadece üretici ana firmadan, ana firma yoksa ana 
distribütörden teklif alınır.  
(2) Satın alma mümkün olan en uygun şartlarda ilk elden ve piyasa rekabet şartları gözetilerek yapılır. 
(3) Satın almalarda tercih yapılırken, firmanın o konudaki yetkinlik derecesi, firmaların referansları, istenilen 
kaliteyi verme yeteneği, istenilen zamanda teslim, en uygun ödeme ve bakım koşullarını sağlama gibi özellikler 
göz önünde tutulur. 
(4) Satın alma talebinin belirli nitelikleri, teknik özellikleri ve markayı içermesi durumunda satın alma, firmadan 
doğrudan pazarlık usulü ile yapılabilir. 
(5) Satın alınması kararlaştırılan mal, hizmet, proje ve yapım işlerinin belirlenen usullerle gerçekleştirilmesini 
müteakip; aynı işin devamı, ilave ve benzeri işler için, gereken satın alma işlemleri ve yapım işlerinin projeye bağlı 
olarak sonuçlandırılması ve tamamlanması bakımından, aynı fiyattan ve yeni bir teklif alınmadan ve ihaleye 
çıkılmadan Rektör onayı ile devam ettirilebilir. Bu ilave işler ve satın almalar için yeni teklif ve karar alınmaz, satın 
alma aynı kararla ilişkilendirilerek gerçekleştirilir.  
(6) Satın alınan mal, hizmet veya hak bedelleri ile ilgili avans/peşin ödeme, ara ödeme ve nihai ödemeler; satıcılar 
ile yapılan sözleşmelerde yer alan bedel, ödeme süresi ve ödeme şekillerine göre yapılır. 
(7) Üniversitenin ihtiyacı olan gayrimenkullerin alım-satımı ile kiralama ve kiraya verme işlemleri ve yapım işleri, 
yukarıdaki esas ve usullere bağlı kalmaksızın doğrudan temin yöntemi ile Rektör ya da yetkilendireceği kişi veya 
komisyon tarafından yapılabilir. 

 
 

İhaleye katılamayacak olanlar 
MADDE 9 – (1) Aşağıda belirtilen kimseler gerek doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak kendileri veya 
başkaları adına  ihale işlemlerine katılamazlar:  

a) İlgili mevzuat hükümlerine göre geçici veya devamlı olarak; 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali 
Yönetimi Kontrol Kanununda belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve hususi kanunlarla 
kurulmuş olan bankalar ile iktisadi devlet teşekküllerinin ihalelerine girmekten menedilmiş olanlar, 

b) Üniversiteden yevmiye alanlar dahil, aylık veya ücret alan kurum mensupları, 
c) 2547 sayılı Kanunda belirtilen Üniversite yöneticileri ve satın alma komisyonu başkan ve üyelerinin eşleri 

ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımları, 
evlatlıkları ve evlat edinenler ile ortakları. 
 d) Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyenler ile sözleşme 
ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilip, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanununun 58 inci maddesi uyarınca kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama getirilenler ve 
12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize 
suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar, 
  

 
Satın alma usulleri 
MADDE 10–(1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak alımlara; ihale, kapalı veya açık teklif usulleri, davet 
yoluyla teklif alma usulü, doğrudan pazarlık usulü, doğrudan temin usulü ve diğer usullerden herhangi birisi 
uygulanır. Bu usullerden herhangi birini seçmek Rektörün ve/veya yetkilendirdiği kişinin/komisyonun 
yetkisindedir. 
(2) Satın alma komisyonu, ihale, kapalı veya açık teklif ve diğer usullerde Üniversiteye gelen teklifleri her satın 
alma işi için belirleyeceği esaslar çerçevesinde değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda satın alma komisyonu 
satın almaya karar verip vermemekte serbesttir ve bu tekliflerden kısmen satın alma yapabileceği gibi, satın almayı 
erteleyebilir veya iptal edebilir. 
(3) Satın alma işlemleri satın alma kararının satın alma komisyonu üyeleri tarafından imzalanmasıyla 
gerçekleştirilmiş olur. 
 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
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Satın Alma Talepleri ve Taleplere İlişkin Yapılacak İşlemler, Satın Alma  
Komisyonu Kararı Gerektirmeyen İşler 

 
 

Satın alma talepleri 
MADDE 11 – (1) Üniversite birimleri, satın alınmasını talep ettikleri mal ve hizmeti satın alma istek formunu 
doldurarak satın alma birimine gönderir. Toplanan tüm satın alma taleplerinin ayrı ayrı veya birleştirilerek 
değerlendirilmesi sürecinde stok seviyeleri, bütçeye uygunluk ve ödenek kontrolü yapılır. Gerek duyulduğunda 
talep sahibi birimlerin yetkililerinden, talebin yeniden incelenmesi ve varsa eksikliklerin giderilmesi istenebilir. 
Tamamlanan talepler için; satın alma birimince, satın alma usulünde belirlenen yetki limitleri dahilinde satın alma 
işlemi başlatılır. 
 
Acil durumlarda satın alma işlemleri 
MADDE 12 – (1) Acil durumlarda satın alma işlemleri, satın alma biriminin yetki ve sorumluluğunda doğrudan 
yürütülür. Üniversitede meydana gelebilecek ve anında müdahale edilemediğinde zarar doğurabilecek veya 
öğretimi aksatabileceği için satın alma usullerinin uygulanmasının beklenemeyeceği olaylar acil durum olarak 
kabul edilir. 
(2) Acil olaylardaki takdir yetkisi Rektöre aittir; bu satın almalarda satın alma usulleri aranmaz. 
 
Toplu satın alma işlemleri 
MADDE 13 – (1) Alınan her türlü sarf malzemesi, gerektiğinde haftalık veya aylık olarak toplu satın alma 
kararlarına bağlanabilir. Bu işlemler satın alma usulündeki yetkilendirme dahilinde gerçekleştirilir.  
 
Satın alma istek formu 
MADDE 14 – (1) Satın alma istek formunda aşağıda belirtilen bilgiler bulunur: 

a) İhtiyaç bildiren birimin adı ve birim yöneticisinin imzası, 
b) Tarih, 
c) Satın alınması talep edilen malın/hizmetin tanımı, özelliği, cinsi, ölçüsü ve miktarı, 
ç) Satın alma talebinin gerekçesi, 
d) Gerekli görülecek diğer açıklamalar. 

 
Satın alma komisyonu kararı gerektirmeyen işler 
MADDE 15 – (1) Onaylı tedarikçi listesindeki firmalardan yapılan alımlar, akademik ve idari personel hizmetleri, 
günlük ihtiyaç ve her türlü sarf malzemeleri, yedek parçalar, temizlik işleri, gıda gibi olağan hizmetler, donanım ve 
yazılımların satın alınması; 2.000 Türk Lirasını geçmemek koşulu ile satın alma kararı olmadan ihtiyaç sahibi 
birimlerin talebi ve onaylı satın alma formu ile doğrudan satın alınabilir. 
(2) Pazarlık imkanının bulunmadığı market/alışveriş merkezi gibi satın almalarda satın alma komisyonunun kararı 
aranmaz. 
(3) Bedeline bakılmaksızın elektrik, su, doğalgaz, posta ve benzeri abonman sözleşmesine veya akaryakıt, köprü, 
vapur, feribot, tercihli yol gibi ücretleri tarifeye bağlanmış her türlü işlerde satın alma kararı aranmaz.  
(4) Bilimsel araştırma projelerinin finansmanı, idari/öğretim elemanları temini, telif haklarının alınması gibi 
akademik işler ve her türlü personel alımları ve benzeri özellikli işler bu Yönetmelik kapsamı dışındadır. 

 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler  

 
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller  
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.  
 
Yürürlük 
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Koç Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 
 
 

 

 
 


