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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Atılım Üniversitesinden:

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIKLI YAŞAM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atılım Üniversitesi Sağlıklı Yaşam Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, yönetim organları, yönetim organlarının

görevleri ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Atılım Üniversitesi Sağlıklı Yaşam Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, yönetim organları, yönetim organlarının gö-

revleri ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Atılım Üniversitesi Sağlıklı Yaşam Uygulama ve Araştırma Mer-

kezi Danışma Kurulunu,

b) Fakülte: Atılım Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültelerini,

c) Merkez: Atılım Üniversitesi Sağlıklı Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

6 Temmuz 2020
PAZARTESİ

Sayı : 31177



d) Rektör: Atılım Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Atılım Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları multidisipliner iş birliği ile yurt içinde ve yurt dı-

şında toplum için sağlıklı yaşam konusunda (beslenme, sağlığın yükseltilmesi, egzersiz ve ben-

zeri) uygulama ve araştırma yapmak, bilimsel danışmanlık ve rehberlik hizmetleri vermek,

topluma, Üniversite çalışanlarına ve öğrencilere ihtiyaç ve beklentilere uygun, kaliteli, hasta

haklarına saygılı sağlık eğitimi ve danışmanlık hizmeti vermektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İnsan sağlığına yönelik yeni tanı ve tedavi uygulamaları geliştirmek üzere ileri araş-

tırmalar yapmak ve klinikte kullanılabilecek yeni yaklaşımlar geliştirilmesine katkı sağlamak.

b) Araştırmacıların ulusal ve uluslararası destekli multidisipliner çalışma yapmalarını

teşvik ederek, temel bilimlerin ve klinik bilimlerin ortaklığında uygulamaya yönelik araştırma

projeleri oluşturmak ve gerçekleştirmek.

c) Tamamlayıcı tıp uygulamaları içerisinde hastaların en çok fayda gördüğü ve talepte

bulunduğu vücut akupunkturu ile kulak akupunkturu yapmak.

ç) İlaç ve zehirlenme danışma hizmetleri programı çerçevesinde ilaç kullanımı ve ze-

hirlenmelere karşı danışmanlık hizmeti vermek.

d) Sigara ile mücadele kapsamında sigarayı bırakmak isteyen bireylere destek olmak.

e) Toplumun yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıkları dikkate alınarak bireye yönelik ki-

şisel egzersiz programı oluşturmak ve bu hususta topluma hizmet vermek.

f) Bulaşıcı hastalıklardan korunmak için aşılar konusunda toplumu bilinçlendirmek ve

enfeksiyonlar konusunda topluma eğitim hizmeti vermek.

g) Ailelere genetik konularda danışmanlık hizmeti vererek toplum sağlığının korunma-

sına katkı sağlamak.

ğ) Biyokimyasal değerleri inceleyerek bireyleri doğru yönlendirmek, kronik hastalık-

larda hastaların biyokimyasal verilerini takip ederek hastalıklarının seyri konusunda bu kişileri

bilinçlendirmek.

h) Merkezde istihdam edilecek diyetisyenler tarafından Merkeze başvuracak değişik

yaş, cinsiyet ve fizyolojik durumdaki bireylerin beslenme yönünden değerlendirilmesi, enerji

harcamalarının saptanması, buna göre bireylere özel diyet planları hazırlanması, diyet planları

konusunda eğitilmesi ve izlenmesi, eğitimde kullanılacak materyallerin geliştirilmesine katkıda

bulunmak.

ı) Yetersiz, dengesiz ve sağlıksız beslenmeye bağlı gelişebilen kronik hastalıkların ön-

lenmesi konusunda beslenme rehberlerinin hazırlanmasına katkıda bulunmak.

i) Üniversite bünyesinde sunulan yiyecek, içecek hizmetlerinin besin değeri ve kalite-

sinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, toplu beslenme hizmetlerinde menü planlama

konusunda danışmanlık vermek.
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j) Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında tedavide kullanılabilecek yeni teknikleri, uy-

gulama yaklaşımlarını tamamlayıcı terapileri ve terapötik ürünlerin geliştirilmesine yönelik

inovatif çalışmalar yapmak.

k) Fizyoterapi ve rehabilitasyona gereksinim duyan bireylerde terapi ve sağlıklı kişi-

lerde koruyucu fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemlerini uygulayarak, halkın sağlığını olum-

suz yönde etkileyen konularda araştırmalar yapmak ve toplumsal farkındalığı artırmak.

l) Üniversite öğrenci, personeli ve topluma yönelik sağlık taramaları yapmak ve hasta-

lıklara ilişkin risk saptanan bireylere yönelik eğitim ve danışmanlık yapmak.

m) Hemşirelik hizmetleri sorunlarına yönelik politika geliştirmeye destek olmak ve in-

terdisipliner etkileşimi arttırmaya yönelik etkinlikler düzenlemek.

n) Kronik hastalığı olan çocuk ve aileleri için danışmanlık hizmetleri kapsamında has-

talığın yönetim sürecinde aileler ve çocuklarının karşılaştıkları sorunların çözümüne destek ol-

mak,  hastalığa uyum, gelişimsel dönem özelliklerinin bilinmesi, kardeşlerin desteklenmesi

gibi psikososyal gereksinimleri karşılamak.

o) Ebeveynlerin doğuma ve ebeveynliğe hazırlanması,  ebeveynlere doğum, doğum so-

nu dönem ve yenidoğan bakımı ile ilgili konularında bilgi ve beceri kazandırmak, ebeveynliğe

ilişkin bilgileri değerlendirerek gerekli eğitimler vermek.

ö) Aile danışmanlığı hizmetleri kapsamında aile bireylerinin içinde geliştikleri veya iş-

levlerini yerine getirdikleri aile sistemini veya ilişkide bulundukları diğer sosyal çevreleri de-

ğerlendirmeye dayanan anlayışla bireylere, çiftlere veya ailelere sorunlarının çözümüne dönük,

değişim ve gelişime yönelik özel teknik ve stratejileri içeren hizmet sunmak ve ailenin geliş-

mesi ve güçlenmesi için; bireylerinin katılımcı, üretken, kendine yeterli hale gelmesi ve sorun

çözme kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik

ve rehabilite edici hizmetler vermek.

p) Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel kuruluşlarla, araştırma grupları ve bilim

insanları ile iş birliği yaparak ortak projeler üretmek.

r) Uygulama ve araştırma çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulguları

raporlamak, bilimsel dergi, kitap, bülten ve benzeri ortamlarda yayınlamak.

s) Toplum sağlığını geliştirmeye yönelik sağlıklı yaşam ile ilgili konularda etkinlikler

planlamak, eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek.

ş) Kamu/özel kurum ve kuruluşlara yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek.

t) Üniversite öğrencilerinin multidisipliner ve interdisipliner bilimsel projelerde yer al-

masına katkıda bulunmak.

u) Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığının stratejik kararları doğrultusunda bilim-

sel çalışmalar yaparak kanıta dayalı veri tabanı oluşturulmasına katkıda bulunmak.

ü) Kongre, panel, seminer, kurs gibi ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar ve serti-

fika programları düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.
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b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından

üç yıl süre için görevlendirilir. Müdür tam zamanlı yönetici olarak görev yapar. Görev süresi
biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında buluna-
mayacağı durumlarda görevi sona erer.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.
c) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek.
ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-

lemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
e) Çalışma programları hazırlamak, Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca

karara bağlanan çalışma gruplarını yürütmek, yönlendirmek ve denetlemek.
f) Oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetleri, plan, program ve projeleriyle ilgili olarak

Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.
g) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri

program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağla-
mak.

ğ) Personel ihtiyacını belirleyip, Yönetim Kuruluna sunmak.
h) Araştırma ve proje çalışma ekiplerini Yönetim Kuruluna sunmak.
Müdür yardımcıları ve görevleri
MADDE 9 – (1) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Müdürün önerisi ile

Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinden birer öğretim üyesi belirlenerek müdür yar-
dımcısı olarak üç yıllık bir süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Müdürün görevi bitti-
ğinde yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür yardımcıları Müdürün vereceği görevleri ya-
par.

(2) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:
a) Vekâlet verildiğinde Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu toplantılarının sekre-

teryasını ve Müdürün gözetim ve denetimi altında Merkez işlerini yürütmek.
b) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarının ve stratejik planının hazırlanmasında

ve uygulanmasında Müdüre yardımcı olmak.
c) Merkezdeki araştırma ve proje çalışmalarında; proje ekiplerinin kurulmasında,

koordinasyonunda, yönetiminde, denetiminde ve başkanlarının seçiminde; birim faaliyetlerinin
düzenlenmesinde, yürütülmesinde ve denetlenmesinde, yıllık faaliyet raporunun hazırlanma-
sında Müdüre yardımcı olmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite öğretim elemanları arasından

Rektör tarafından görevlendirilen sekiz üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin en az beşi
Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinden oluşur. Yönetim Kurulu top-
lantılarına Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev sü-
resi biten üye yeniden görevlendirilebilir.
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(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az dört defa olağan ve gerekti-

ğinde olağanüstü toplanarak, Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karar

alır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile

alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yıllık faaliyet raporu ile plan ve programları karara bağlamak.

b) Merkezin yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre

sunmak.

c) Müdürün önereceği proje grubu veya birimler ile bunların başkanlarını seçme konu-

sunda karar almak, bu grup veya birimlerin çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

ç) Merkezin faaliyet alanlarında kararlar almak.

d) Müdürün getireceği konular hakkında karar vermek.

e) Merkezin yıllık çalışmalarını denetleyerek, sonuçlarını yıllık faaliyet raporu şeklinde

Üniversite Senatosunun bilgisine sunmak.

f) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayın konula-

rındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

g) Gerektiğinde Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili alt komisyonlar oluşturmak.

ğ) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevi

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi

Dekanlıklarının önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen ikişer öğretim üyesi ve Mer-

kezin çalışmaları ile ilgili kamu ve özel kuruluşlardan Rektör tarafından görevlendirilen iki

temsilci olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç

yıldır. Görev süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan görevinden ay-

rılan üyenin yerine kalan süreyi doldurmak için aynı yöntemle yeni üye görevlendirilir. Mer-

kezin faaliyetleri hakkında istişari nitelikte görüş bildiren Danışma Kuruluna Müdür başkanlık

eder. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı ile toplanır.

(2) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin faaliyet-

lerine yönelik tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen

personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Hakkari Üniversitesinden:
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Hakkari Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uy-

gulama 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, Hakkari Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-
larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Kariyer danışmanları: Merkezin kariyer danışmanlarını,
c) Merkez (HÜKAGEM): Hakkari Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: Hakkari Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: Hakkari Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: Hakkari Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversitenin öğrencilerine ve mezunlarına, bilgi, beceri, yetenek ve gelecek bek-

lentileri doğrultusunda, Üniversitenin koşulları ölçüsünde kariyer planlama, geliştirme ve uy-
gulama alanında yönlendirme yapmak.

b) Üniversitenin öğrencilerinin kariyer tercihlerini bilinçli bir şekilde yapmalarını sağ-
lamak amacıyla Üniversitenin öğrencilerinin iş hayatında veya akademik hayatta yönelmek is-
tedikleri alanların seçimi ile bu alanlarda karşılaşabilecekleri sorunların çözümlerine yönelik
bilgilendirme yapmak.

c) Üniversitenin öğrencilerini profesyonel yaşama hazırlayarak Türkiye’nin insan kay-
nakları potansiyeline ve performansına katkıda bulunmak.

ç) Üniversitenin ilgili birimlerinin ve tüm akademik programlarının işbirliğiyle kariyer
danışmanlığı ve yönetimi alanında araştırmalar yapmak.

d) Üniversitenin öğrencilerine ve/veya mezunlarına, mesleki yeterliklerini artırmalarını
ve/veya alanlarındaki yeni gelişmeleri takip etmelerini sağlayacak eğitimleri, gerektiğinde Üni-
versitede bulunan diğer uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yaparak vermek.

e) Üniversitenin öğrencilerinin ve mezunlarının kariyer gelişimleri konusunda izleme
çalışmaları yapmak.
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f) Üniversitenin mezunlarının ulusal ve uluslararası alanda istihdamını sağlamaya yö-
nelik çalışmalar yürütmek.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversitenin öğrencilerinin ve mezunlarının nitelik, tercih edilirlik ve bağlılıklarını

artırarak onların profesyonel ve akademik kariyerlerini planlama ve geliştirmeye yönelik stra-
tejilerin geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik önerileri Rektöre sunmak ve onaylanan öne-
rilerin hayata geçirilmesini sağlamak.

b) Üniversitenin öğrencilerine ve mezunlarına kariyer planlama ve geliştirme amaçlı
danışmanlık ve koçluk hizmeti vermek.

c) Üniversitenin öğrencilerine ve mezunlarına yönelik, kariyer gelişimlerine katkı sağ-
layacak mesleki ve kişisel birikimlerini ifade etmeleri için gerekli olan eğitim faaliyetlerini ve
tanıtım toplantılarını, gerektiğinde Üniversitede bulunan diğer uygulama ve araştırma merkez-
leri ile işbirliği yaparak gerçekleştirmek.

ç) Üniversitenin öğrencilerinin bireysel özelliklerini tanımaları için gerekli olan test ve
test dışı tekniklerin uygulanması ile bunların sonuçlarının yorumlanmasını sağlamak.

d) Üniversitenin öğrencilerinin ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları, burs-
lar ile lisansüstü programlar hakkında bilgilendirilmelerini sağlamak.

e) Üniversite bünyesinde kariyer planlama ve yönetimi faaliyetleri ile ilgili çalışan öğ-
renci kulüpleri ve öğrenci konseyi gibi birimlerle ortak projelerin geliştirilmesini ve yürütül-
mesini sağlamak.

f) Üniversitenin imkânları doğrultusunda, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar, sivil top-
lum kuruluşları, vakıflar ve mezunlar derneği gibi paydaşlarla ulusal ve uluslararası işbirlikleri
gerçekleştirerek, ortak projelerin geliştirilmesini ve yürütülmesini sağlamak.

g) Üniversite ve iş hayatı arasında kurulacak işbirlikleri ile staj imkânlarını geliştirmek
ve Üniversitenin öğrencilerini iş ortamı ile buluşturacak faaliyetler düzenleyerek Üniversitenin
öğrencilerinin ilgili tarafları tanımalarını sağlamak.

ğ) Merkezin gerçekleştirdiği tüm etkinliklerin iletişimini yönetmek ve bu amaçla basılı
ve görsel yayınları hazırlamak, Merkezin dijital platformlarda etkinliğini sağlamak.

h) Kariyer planlama ve geliştirmeye yönelik yayınların takibini yapmak, bu konudaki
araştırmaları ve projeleri izlemek.

ı) Üniversitenin Kampüsüm İş Yerim Eğitim Modeli (CO-OP Eğitim Modeli) kapsa-
mında öğrencilerin iş tecrübesi ve uygulamalarını, oluşturulacak alt birimler veya faaliyeti yü-
rüten mevcut birimlerle koordineli olarak yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri ara-

sından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Müdürün altı aydan fazla görevi başında
bulunmaması halinde, görevi kendiliğinden sona erer. Görev süresi dolan Müdür aynı usulle
tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en fazla üç öğretim elema-
nını müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür istedi-
ğinde müdür yardımcılarının değiştirilmesini Rektöre sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde
yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Müdürün görevi başında olmadığı zaman-
larda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Göreve vekâletin altı aydan fazla ol-
ması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.
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Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkez organlarını toplantıya çağırmak ve bu toplantıların gündemini hazırlayarak,

toplantılara başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulu kararlarının bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çer-

çevesinde uygulanmasını sağlamak.
ç) Gerektiğinde çalışma grupları oluşturmak.
d) Merkez bünyesinde gerekli hizmet birimlerinin oluşturulmasını sağlamak, bu birim-

lerin çalışmalarını düzenlemek, koordine ve kontrol etmek.
e) Merkezin ulusal ve uluslararası tüm sosyal paydaşları ile işbirliğini ve ilişkilerinin

koordinasyonunu sağlamak.
f) Her öğretim yılı sonunda veya istenildiğinde, Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki raporu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.
g) Merkezin idari işlerini yürütmek.
ğ) Merkezin personel, bütçe ve diğer kaynak ihtiyaçlarının tespitine ilişkin çalışmaların

yapılmasını sağlayarak, bu konularda Yönetim Kurulunun onayladığı raporları Rektöre sun-
mak.

h) Merkezin amaçları doğrultusunda işin gerektirdiği diğer görevleri belirlemek ve ye-
rine getirilmesini sağlamak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Merkezin faaliyet

alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlen-
dirilen üyeler dahil olmak üzere yedi üyeden oluşur. Görev süresi biten üye yeniden görevlen-
dirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak
üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu başkanlığını Müdür yapar. Yönetim Kurulu en az iki ayda bir kez
olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla top-
lanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda
Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir. İzinsiz ve mazeretsiz olarak
bir yılda ardışık olarak üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu

faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak.
b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.
c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-

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

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

ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.
e) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak.
f) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağ-

lamak.
g) Merkezin yıllık faaliyet ve raporlarını değerlendirip karara bağlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Yönetim Kurulun-

dan da en az iki üye olmak üzere, Merkezin faaliyet alanlarında deneyimi olan Üniversitenin
veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları, istekleri halinde ilgili öğrenci ve mezun kulüp,

Sayfa : 8                                 RESMÎ GAZETE                              6 Temmuz 2020 – Sayı : 31177



dernek ve vakıf temsilcileri, kamu ve sivil toplum kurum ve kuruluşlarının temsilcileri arasın-
dan Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen üyeler
dahil olmak üzere en fazla on beş üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi ta-
mamlamak için aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Süresi biten üye yeniden görevlendirile-
bilir.

(2) Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.
(3) Danışma Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda iki kez salt çoğunlukla olağan top-

lanır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.
Danışma Kurulunun görevi
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyetleri ile ilgili Yönetim

Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve
önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kariyer danışmanı
MADDE 14 – (1) Üniversite öğrencisi adayları, öğrencileri, mezunları ve çalışanlarına

bireysel ve grup düzeyinde kariyer planlaması hakkında danışmanlık yapmak, iş başvurusu,
özgeçmiş hazırlama ve mülakatlar hakkında bireysel düzeyde destek vermek ve mesleki geli-
şimlerine yardımcı olmak üzere; kariyer planlama konusunda uzman, Üniversite-sanayi işbirliği
konusunda deneyimli akademik personel veya uzmanlar ya da Üniversite dışından kariyer plan-
lama ve geliştirme konusunda uzmanlar arasından kişiler, Müdürün teklifi üzerine Rektör ta-
rafından kariyer danışmanı olarak görevlendirilebilir. 

Kariyer danışmanının görevleri
MADDE 15 – (1) Kariyer danışmanının görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda, öğrenci adayları, öğrenciler, mezunlar ve çalışan-

ların kariyer gelişimlerine destek olmak ve danışmanlık hizmeti vermek.
b) Uzman oldukları alanlarda Yönetim Kuruluna proje önerisinde bulunmak ve uygun

görüldüğü takdirde bunların hayata geçirilmesi için çalışmalar yapmak, kamu ve özel kurum
ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, vakıflar ve mezunlar derneği gibi paydaşlarla iş birlik-
lerinin geliştirilmesini sağlamak.

c) Öğrenciler ve mezunlara etkin özgeçmiş yazma tekniklerini öğretmek.
ç) Öğrenciler ve mezunlara mülakat provaları yapmak.
d) Öğrenciler ve mezunları iş hayatına hazırlamak.
e) Uzman oldukları alanlarla ilgili olarak, öğrenciler için staj ve iş olanaklarını araştır-

mak.
f) Yönetim Kurulunun çalışmalarına katkıda bulunmak.
Personel ihtiyacı
MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından kar-
şılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hakkari Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden:

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

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

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim

organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları dü-

zenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uzaktan

Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organla-

rına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (ISUBÜ-UZEM): Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uzaktan Eğitim

Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesini,

e) Üniversite Yönetim Kurulu: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yönetim Ku-

rulunu,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları 

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite bünyesinde bulunan tüm akademik ve idari birimlere yönelik uzaktan eği-

tim ile ilgili araştırma, geliştirme, uygulama ve stratejik planlamalar yapmak.

b) Ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimde uzaktan eğitim yöntemini kullanan ders ve

programların geliştirilmesine destek vermek.
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c) Üniversite bünyesinde verilmekte olan uzaktan öğretim faaliyetlerinin daha etkin ve

verimli yürütülmesini sağlamak.

ç) Kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarının uzaktan eğitim ihtiyaçlarını değerlen-

dirmek, analiz etmek, programlar önermek, geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak.

d) Kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarının eğitim programlarının uzaktan eğitime

uyarlanması ve uzaktan eğitim sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.

e) Faaliyet alanı ile ilgili bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak.

f) Faaliyetleri gerçekleştirmeye yönelik idari, mali ve teknik uygulama esaslarını be-

lirlemek, projeler geliştirmek, bilimsel toplantılar düzenlemek, faaliyet alanıyla ilgili süreli

ve/veya süresiz yayınlar yapmak.

g) Uzaktan eğitim ile ilgili uygulama ve araştırmalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla

işbirliği yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite bünyesinde uzaktan eğitim yoluyla yürütülecek ortak dersler ile ön lisans,

lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü eğitim programları için gerekli alt yapıyı sağlamak.

b) Uzaktan eğitimde kullanılacak eğitsel içerikleri, alan uzmanları ile işbirliği içerisinde

belirlenen standartlara göre geliştirmek, gerekli destekleri sunmak ve öğrencilerle paylaşmak.

c) Uzaktan eğitim yoluyla verilecek eğitim veya sertifika programları, kurslar, semi-

nerler ve konferanslar gibi öğretim faaliyetlerinde görev alacak öğretim elemanlarını belirle-

mek, görevlendirmek, Üniversitenin ilgili birimleri ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

ç) Uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilen faaliyetlerin planlama ve uygulamalarını,

halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerini yapmak.

d) Üniversite içi ve Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını

ve ders içeriklerini gerçekleştirmek, akreditasyonları yapmak, bu konularda danışmanlık yap-

mak ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

e) Ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı nitelikteki eğitimlerin uzaktan eği-

tim yöntemiyle yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim elemanları

arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden gö-

revlendirilebilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.
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(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim eleman-

ları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına su-

nar. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda görevlendirdiği müdür yardımcısı yerine

vekâlet eder. Müdürün, altı aydan uzun süreli görevlendirilmesi durumunda, Rektör tarafından

yerine yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da

görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve alınan kararları uygulamak.

b) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim

Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak.

ç) Yurt içindeki ve yurt dışındaki uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Üniversite öğre-

tim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen iki üye olmak üzere

toplam beş üyeden oluşur. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi

bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine

yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.

c) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel toplantılara katılıma ilişkin araş-

tırıcı ve uygulayıcı elemanların mali destek taleplerini değerlendirmek.

ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak.

d) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Konya Teknik Üniversitesinden:

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA 
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Konya Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine ve yönetimine ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Konya Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-
larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (KTÜN-UZEM): Konya Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Konya Teknik Üniversitesi Rektörünü,
ç) Senato: Konya Teknik Üniversitesi Senatosunu,
d) Üniversite: Konya Teknik Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
f) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM 
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) İletişim ve bilgi teknolojisine dayalı olarak Üniversitede ön lisans, lisans, lisansüstü

(yüksek lisans, doktora, tezsiz yüksek lisans) ve sürekli eğitim dâhil tüm eğitim programları
kapsamında uzaktan yapılan eğitim için plan, program, koordinasyon ve uygulama faaliyetleri
yürütmek.

b) Yükseköğretimin yeni öğrenci kitlelerine yayılmasını sağlamak suretiyle verimliliği
artırmak, bilgiyi tüm kitlelere yaygınlaştırmak, ömür boyu öğrenme faaliyetlerine katkı sun-
mak.

c) Teknolojinin sağladığı çoklu ve etkileşimli ortam imkânlarıyla eğitimin etkinliğini
artırmak.

ç) Eğitim-öğretim imkânlarının paylaşımlarını sağlayarak Üniversite içinde, üniversi-
teler arasında, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde akademik etkileşimi ve
yardımlaşmayı kolaylaştırmak; bu amaçla kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaç ve
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isteklerine yardımcı olmak; ön lisans, lisans, lisansüstü ve yetişkin eğitiminde e-öğrenme te-
melli ders ve programları geliştirmek ve Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile
desteklemek.

d) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak.
e) Kamu ve özel sektör kurumlarının eğitim programlarını e-öğrenme ortamlarına uyar-

layarak uzaktan eğitim sistemlerini geliştirmelerine katkıda bulunmak.
f) Uzaktan eğitim sisteminin tüm aşamalarına akademik ve teknik destek sağlamak.
g) Üniversitede uzaktan eğitimin aksatılmadan yürütülmesiyle ilgili her türlü idari, tek-

nik ve akademik faaliyetlerin ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülmesini sağlayıcı tedbirleri
almak.

ğ) Uzaktan eğitimin yürütüldüğü öğretim-yönetim sistemi (LMS) yazılımının aksaksız
biçimde çalışmasını temin etmek ve yönetimini gerçekleştirmek.

h) Üniversitede uzaktan eğitim sistemi için ihtiyaç duyulacak her türlü yazılımı tasar-
lamak veya mevcut yazılımları ihtiyaca göre güncellemek.

ı) Uzaktan eğitim uygulaması olarak gerçekleştirilecek ders, seminer veya kurslar için
web tabanlı öğretim materyalleri geliştirmek ve uygulamaya koymak.

i) Farklı birimlere veya diğer üniversitelere uzaktan eğitim sistemlerinin kurulması ya
da Üniversite altyapısının kullanılarak bu tür hizmetlerin verilmesi konusunda çözümler ge-
liştirmek, ürün ve danışmanlık hizmetleri vermek, bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara
aktarmak, uzaktan eğitimle ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla iş-
birliği içinde olmak, yayınlar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve kişiler için uzaktan eğitim

kapsamında kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri dersler, eğitim programları planlamak
ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak.

b) Uzaktan yükseköğretim kapsamında Üniversiteye bağlı eğitim kurumları ile diğer
yükseköğretim kurumları için dersler ve programlar planlamak ve yürütmek.

c) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Türkiye’nin ve dünyanın farklı üniversitele-
rinde alanında uzman akademisyenlerle ortak yüksek lisans ve doktora sınavları için gerekli
altyapıyı sağlamak.

ç) Amaçları doğrultusunda, uzaktan eğitimin gerektirdiği iletişim ve bilgi teknolojile-
rinin gelişimini takip etmek, uygulamalar için sistem tasarımı yapmak ve uzaktan eğitime ilişkin
tüm teknik işleri yürütmek.

d) Uzaktan eğitimin teknolojik ve iletişim altyapısı konularında ulusal ve uluslararası
kurum ve kuruluşlarla iletişimi, etkileşimi ve işbirliğini sağlamak.

e) Üniversite ve iletişim hizmeti sunan diğer kurum ve kuruluşlarla uzaktan eğitim ko-
nularına ilişkin tüm kurum ve kuruluşlarla ilişkiler geliştirmek.

f) Uzaktan eğitime ilişkin mevzuatı takip etmek, bu kapsamda yeni gelişmeler ve uy-
gulamalar planlamak ve düzenlemek.

g) Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.
ğ) Üniversite tarafından yürütülmekte olan uzaktan eğitim çalışmaları için ders içerikleri

hazırlamak.
h) Üniversite içi ve üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını

ve ders içeriklerini hazırlamak üzere ilgili birim ve kişilerle işbirliğini sağlamak, bu konularda
danışmanlık yapmak, gerekli koordinasyonları sağlamak.
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ı) Kamu ve özel kuruluşlara, kişilere uzaktan eğitim kapsamında verilecek yaşam boyu
eğitime yönelik ders, seminer, konferans ve benzeri çalışmalara yönelik proje geliştirmek, ge-
liştirilen projelerin hayata geçirilmesini sağlamak.

i) Uzaktan eğitimle ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla iş-
birliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri

arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görev-
lendirilebilir. Müdür görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdürün geçici olarak
görevinden ayrılması halinde yerine belirlediği müdür yardımcılarından birisi, o da bulunma-
dığı zamanlarda ise en kıdemli olanından başlamak üzere Yönetim Kurulu üyelerinden biri ve-
kâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek, alınan kararları ve ça-

lışma programını uygulamak.
c) Merkezin birimlerini Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.
ç) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
d) Üniversitenin enstitü, fakülte, meslek yüksekokulu, Sürekli Eğitim Merkezi, Bilgi

İşlem Dairesi Başkanlığı, diğer uygulama ve araştırma merkezleri ve Rektörlüğe bağlı birim-
lerinde uygulanan programlar ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

e) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim
Kurulunun uygun görüşü alındıktan sonra Rektöre sunmak.

f) Merkezin idari ilişkilerini yürütmek, personel ihtiyaçlarını belirlemek ve Rektöre
sunmak.

g) Yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer merkezler ile işbirliği yapmak.
ğ) İnternet üzerinden sanal eğitim yapılacak sertifika, ön lisans, lisans, lisansüstü birim

yöneticilerinin görüşlerini alarak Rektörün onayına sunmak; internet üzerinden sanal eğitim
yapan bölümlerin akademik programlarının görüşülmesi sırasında ilgili yüksekokul, fakülte
ve enstitünün kurullarında ilgili bölüm başkanlarıyla birlikte görüşmelere katılmak.

Müdür yardımcısı
MADDE 10 – (1) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitenin öğretim

elemanları arasından en fazla iki kişi Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yar-
dımcısı olarak görevlendirilir. 

Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Rektörün Üni-

versite öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile görevlendireceği dört akademisyen dâhil
olmak üzere toplam en fazla yedi üyeden oluşur. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendi-
rilebilir. Üyeliklerin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere
yeni bir üye görevlendirilebilir.
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(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine
yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği ha-
linde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararları almak, çalışma programını hazırlamak.
b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.
c) Araştırmacı ve uygulayıcı elemanların, eğitim ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel

toplantılara katılmak için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek.
ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip önerilerde bulunmak.
d) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.
e) Programda yer alacak web içerikleriyle ilgili standartları oluşturmak ve gözden ge-

çirmek, konuyla ilgili bölüm başkanlıklarına tavsiyelerde bulunmak.
Danışma Kurulu
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı hariç olmak üzere,

9 uncu maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılan birimlerde görev yapan Üniversite öğ-
retim elemanları arasından ilgili birimin önerisi üzerine üç yıllığına Rektör tarafından görev-
lendirilen birer temsilci ile Üniversitenin Bilgi İşlem Daire Başkanı ve Müdürden oluşur. Süresi
biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine
kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir. 

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında çoğunluk koşulu aranmadan yılda bir kez
olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplan-
tıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda Yönetim Kuruluna gerekli

tavsiyelerde bulunmak.
b) Müdür tarafından hazırlanmış yıllık faaliyet raporunu ve çalışma planını değerlen-

direrek önerilerde bulunmak.
c) Yapılmış ve halen yürütülen çalışmalar hakkında görüş bildirmek.
ç) Uzaktan eğitim faaliyetleri konularında Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı Müdürün talebi

üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen per-
sonel ile karşılanır.

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 Konya Teknik Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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Özyeğin Üniversitesinden:
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler 

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

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğine uy-
gun olarak mal ve hizmet alım-satımları, yapım, taşınmaz alım-satım, kiralama, kiraya verme,
trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerin ihaleleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile ulus-
lararası kuruluşların araştırma ve geliştirme projeleri için sağladıkları fonlar çerçevesinde ya-
pılacak mal/hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.  

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

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

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

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

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

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

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

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

Üniversitesi yöneticisi veya görevlilerini,
f) İstekli: İhaleye teklif veren gerçek ya da tüzel kişiler ile ortak girişimleri,
g) Kiralama: Özyeğin Üniversitesinin kira sözleşmesinin kiracı tarafını oluşturmasını,
ğ) Kiraya verme: Özyeğin Üniversitesinin kira sözleşmesinin kiraya veren tarafını oluş-

turmasını,
h) Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,
ı) Mütevelli Heyeti: Özyeğin Üniversitesi mütevelli heyetini,
i) Seyahat alımları: Özyeğin Üniversitesi münhasıran eğitim öğretim faaliyetleriyle iliş-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(3) Komisyonlar üye tam sayısıyla toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Oy-
ların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir. Kararlarda çekimser
kalınamaz. Karşı oy kullanan üye, karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zo-
rundadır. Komisyon başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur.
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İhale işlem dosyası
MADDE 8 – (1) İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada

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

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

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

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

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

ihale tarihi arasında, ihale usulüne ve işin niteliğine göre bütün isteklilerin tekliflerini hazırla-
yabilmelerine imkân sağlayacak makul bir süre ihale yetkilisi tarafından belirlenir. Bu süre 7
günden az olamaz.

(2) İhaleler, aleniyeti sağlayacak şekilde, ihalenin yapıldığı yerde yayımlanan yerel ga-
zetelerin birinde ve Üniversitenin resmî internet sitesinde, ihale ilanları için belirlenen ayrı bir
bölümde ilan edilir. İnternet sitesinde yayımlanan ilanlar, ihale saatine kadar siteden kaldırıl-
maz. Doğrudan temin ve pazarlık usulünün uygulandığı alımlarda ilan yapılması zorunlu de-
ğildir.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ihalelerde, açık ihale usulünün uy-
gulanması esastır.
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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 üre-
teceğini gösterir gerekçeli kararı ile %15’e kadar arttırılabilir.

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

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

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

(3) Ön yeterlik ilanında ve dokümanında belirtmek kaydıyla; yeterlikleri tespit edilenler
arasında dokümanda belirtilen kriterlere göre sıralanarak listeye alınan belli sayıda istekli veya
yeterli bulunan isteklilerin tamamı teklif vermeye davet edilebilir. Teklif vermeye davet edil-
meyenlere davet edilmeme gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. İhaleye davet edilecek istekli sa-
yısının üçten az olması veya teklif veren istekli sayısının ikiden az olması halinde ihale iptal
edilir.

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

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

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

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

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

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

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

(3) Birinci fıkranın (a) ve (c) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, ihale dokümanında
belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilen istekliler, öncelikle ihale konusu
işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk teklif-
lerini sunar. Üniversitenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler

6 Temmuz 2020 – Sayı : 31177                              RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 21



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.

(4) Birinci fıkranın (ç) bendi uyarınca yapılacak işlerde yetkili mercilerce veya mah-
kemelerce takdir veya tespit edilmiş rayiç bedel mevcutsa bu bedel tahmini bedel olarak kabul
edilir. Aksi halde, 6 ncı  ve 7 nci maddelere göre tespit olunacak tahmini bedel üzerinden pa-
zarlık görüşmeleri yürütülür. Yapılan görüşmelerde tahmini bedel gizli tutulur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(6) Üniversite, Mütevelli Heyetinin kararıyla, belirli koşulları taşıyan isteklilerin sisteme
kabul edildiği ve elektronik olarak teklif verebildiği elektronik satın alma sistemleri oluştura-
bilir veya bu sistemlere katılabilir.
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Geçici teminat
MADDE 21 – (1) İhalelerde teklif edilen bedelin %3’ünden az, %6’sından fazla olma-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Benzeri İşlemler

İhale usulleri
MADDE 27 – (1) Üniversitenin, mal ve hizmet satışları ile taşınmazların satışı, kiraya

verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerine ilişkin ihalelerde kapalı teklif usulü,
açık teklif usulü ve pazarlık usullerinden biri uygulanır.
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(2) İhalelerde, tekliflerin gizli olarak verilmesini sağlayan kapalı teklif usulü ile açık
teklif usulünün uygulanması esastır. Bu iki usulden hangisinin uygulanacağına ihale yetkilisi
karar verir.

Kapalı teklif usulü
MADDE 28 – (1) Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu,

bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas ola-
rak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mü-
hürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa
konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi
işe ait olduğu yazılır.

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

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

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

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

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

Açık teklif usulü
MADDE 29 – (1) Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonuna yazılı

tekliflerini iletmeleri suretiyle yapılır. İzleyen turlarda teklifler sözlü olarak alınır. Ancak is-
tekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar Üniversiteye ulaşmış olması şartıyla 20 nci madde
hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gön-
derebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif
son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

(2) İlanda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini ve ge-
çici teminat verip vermediklerini inceleyerek kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katıla-
mayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler, istekliler önünde
bir tutanakla tespit edilir. Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır.
Diğer istekliler, önce şartnameyi imzaya ve daha sonra sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır.
Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından
imzalanır.
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(3) İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra komisyon başkanı, posta ile yapılmış
teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılmasını
sağlar. Bundan sonra istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen
isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılır ve imzaları alınır. İl-
gilinin imzadan çekinmesi halinde durum ayrıca belirtilir. İhaleden çekilenler yeniden teklifte
bulunamazlar. Teklifler yapıldığı sırada, yapılan indirim veya artırımların işi uzatacağı anlaşı-
lırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenir. Daha
önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

adları, soyadları ve esas görevleri belirtilerek imzalanır. Kararlarda isteklilerin isimleri, adres-
leri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi tarihte ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle
yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.
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(2) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar
veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pacağı alımlarda bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmayıp, bu alımlar doğrudan tahmini bedel
belirlenmek suretiyle yapılır.

(2) Üniversitenin, iktisadi işletmelerince yapılan satışlar ile sağlık uygulama ve araş-
tırma merkezi gibi eğitim öğretim faaliyetleri sırasında üretilen hizmetlerin satışlarında bu Yö-
netmelik hükümleri uygulanmaz.

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

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

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

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

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 
MADDE 45 – (1) 17/4/2011 tarihli ve 27908 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özyeğin

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 Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti

yürütür.
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Özyeğin Üniversitesinden:
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE 

HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Özyeğin Üniversitesi Yabancı Diller Yük-

sekokulu İngilizce hazırlık programında yürütülen eğitim ve öğretimde uygulanacak usul ve
esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Özyeğin Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

İngilizce hazırlık programındaki eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) İngilizce hazırlık programı: Özyeğin Üniversitesi İngilizce hazırlık programını,
b) Mütevelli Heyeti: Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
c) Öğrenci hizmetleri: Özyeğin Üniversitesi Öğrenci Hizmetleri Birimini,
ç) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
d) Rektör: Özyeğin Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: Özyeğin Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: Özyeğin Üniversitesini,
g) Üniversite Yönetim Kurulu: Özyeğin Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ğ) Yabancı Diller Yüksekokulu: Özyeğin Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,
h) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ı) Yüksekokul Kurulu: Özyeğin Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulunu,
i) Yüksekokul Yönetim Kurulu: Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenim ile İlgili Esaslar

Akademik yıl
MADDE 5 – (1) Bir akademik yıl, her biri en az on dört haftalık ders süresi ve bu süreyi

takip eden sınav süresi olmak üzere en çok on altışar haftalık iki dönemden oluşur. Kayıt günleri
ve derslerin tatil olduğu günler bu sürelere dâhil değildir. Dersler, dönem esasına göre güz ve
bahar dönemlerinde düzenlenir.

(2) Ayrıca, en az altı haftalık ders süresi ve bu süreyi takip eden sınav süresi olmak
üzere yaz okulu düzenlenir.

(3) Kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlere ilişkin süre ve tarihler Senato tarafından
onaylanan akademik takvimde belirtilir. Tüm ilgililer bu takvime uymakla yükümlüdür.

Düzeyler
MADDE 6 – (1) İngilizce Hazırlık Programı sırasıyla A2 (başlangıç), B1 (orta) ve B2

(ileri) düzey olmak üzere üç düzeyden oluşur.
(2) Her bir düzeyin süresi bir dönemdir. Her bir düzeyin haftalık ders saati, 20 saatin

altında kalmamak şartıyla, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belirlenir.
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Yaz okulu
MADDE 7 – (1) Yaz okulunda açılacak düzeyler Yabancı Diller Yüksekokulu tarafın-

dan belirlenir. Yaz okuluna İngilizce hazırlık programında derslere kayıtlı olarak öğrenime de-
vam eden öğrenciler katılabilir.

(2) Yaz okulu öğrenim ücreti, öğrencinin ödemekle yükümlü olduğu dönem öğrenim
ücretinin yarısıdır. Ancak, programa A2 (başlangıç düzeyi)’den başlayıp ilk akademik yılın ba-
har dönemi sonu itibarıyla B1 (orta) düzeyi başarıyla tamamlamış öğrencilerden yaz okulu öğ-
renim ücreti alınmaz.

Öğrenim süresi
MADDE 8 – (1) İngilizce hazırlık programının normal öğrenim süresi bir akademik

yıl, azami öğrenim süresi iki akademik yıldır. Hazırlık sınıfı eğitimini azami süre içerisinde
tamamlayamayan öğrencilerin ilişikleri, Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararı
ile kesilir.

(2) İngilizce hazırlık programında geçirilen süreler lisans öğrenimi süresinden sayılmaz.
(3) İlişiği kesilen öğrencilerin, Üniversiteden ilişikleri kesildiği tarihten itibaren üç yıl

içinde Üniversite tarafından düzenlenen ve tarihleri Üniversite akademik takviminde belirlenen
İngilizce yeterlik sınavlarının üçüne katılma ile Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen
dış sınavlardan herhangi birinin sonuç belgesini sunma hakları vardır. İngilizce yeterlik sına-
vından veya dış sınavlardan yeterli puan alan öğrenciler, Üniversiteye yeniden kayıt yaptırarak
ilgili lisans programında derslerine başlayabilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İngilizce Yeterlik ile İlgili Esaslar

İngilizce seviye tespit sınavı
MADDE 9 – (1) Üniversitenin lisans diploma programlarına yeni kabul edilen öğren-

cilerin İngilizce seviyelerini tespit etmek için Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenle-
nen sınavdır. İngilizce seviye tespit sınavından 100 üzerinden en az 60 puan alanlar, İngilizce
yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. İngilizce yeterlik sınavından 100 üzerinden en az 65
puan alanlar, lisans diploma programlarına başlarlar. Bu sınavlar için mazeret sınavı düzen-
lenmez.

(2) Sınavlara katılmayan veya sınavlardan belirtilen yeterli puanları alamayanlar, lisans
programına başlayamazlar ve İngilizce hazırlık programına alınırlar. Öğrencilerin İngilizce ha-
zırlık programında öğrenime başlayacakları düzey, sınav sonuçlarına göre Yabancı Diller Yük-
sekokulu tarafından belirlenir.

İngilizce yeterlik sınavı
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerince belirlenen koşulları sağlayanlar, Ya-

bancı Diller Yüksekokulu tarafından akademik yılın başında, güz dönemi sonunda ve bahar
dönemi sonunda düzenlenen İngilizce yeterlik sınavlarına alınırlar.

(2) İkinci akademik yılda İngilizce hazırlık programı derslerine kayıtlı olarak veya dı-
şarıdan hazırlanan öğrenci statüsünde eğitimlerine devam eden azami öğrenim süresi sona eren
öğrenciler, aynı akademik yılın bahar dönemi sonunda yapılan İngilizce yeterlik sınavına gi-
rer.

(3) İngilizce yeterlik sınavının geçerlik süresi sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıldır.
Lisansüstü öğrenciler
MADDE 11 – (1) Lisansüstü diploma programlarına başvuran adayların sağlamaları

gereken İngilizce yeterlik koşulu ve bu koşulu sağlamayanların İngilizce hazırlık programına
kabullerinde, 8/11/2017 tarihli ve 30234 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özyeğin Üniver-
sitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
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Öğrenim dili Türkçe olan lisans diploma programlarında İngilizce yeterlik koşulu
MADDE 12 – (1) Öğrenim dili Türkçe olan lisans diploma programları için İngilizce

hazırlık sınıfı isteğe bağlıdır.
(2) Öğrenciler, öğrenim dili Türkçe olan lisans diploma programlarında kayıt sırasında

verilen İngilizce seviye tespit sınavına katılırlar. İngilizce hazırlık sınıfına devam etmek isteyen
öğrenciler, sınav sonucunda belirlenen düzeylere yerleştirilirler.

(3) İngilizce hazırlık sınıfına devam eden öğrencilerden güz ve bahar dönemleri sonla-
rında İngilizce hazırlık sınıfına devam etme veya lisans programına başlama taleplerine ilişkin
tercih toplanır. Öğrenciler tercihlerine göre İngilizce hazırlık programına devam ederler veya
lisans programına başlarlar.

(4) İngilizce yeterlik sınavından en az 65 puan almış veya 13 üncü madde hükümlerin-
den herhangi birini yerine getirmiş öğrenciler, öğrenim dili İngilizce olan derslere kayıt olabi-
lirler.

(5) İngilizce hazırlık programını tamamlamadan lisans programına başlayan öğrenciler,
akademik yıl içinde düzenlenen İngilizce yeterlik sınavlarına başvuru yaparak katılabilirler.

İngilizce hazırlık programından muafiyet
MADDE 13 – (1) En az son üç yılında, İngilizce dilinin anadil olarak konuşulduğu bir

ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği eğitim kurumlarında öğrenim görüp, orta öğretimini
bu kurumlarda tamamlayanlar ve mezuniyetinin üzerinden en çok iki yıl geçmiş olanlar.

(2) Son iki yıl içinde, YÖK ve Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve/veya
uluslararası İngilizce yeterlik sınavlarının birinden, yine Senato tarafından belirlenen düzeyde
başarılı olduğunu belgeleyen öğrenciler, kabul edildikleri lisans diploma programlarına baş-
larlar.

(3) Sınav sonuçlarının değerlendirmeye alınabilmesi için sınavın yapıldığı tarihten iti-
baren sınavın kendi geçerlik süresini aşmamak kaydıyla üç yılın geçmemiş olması, sınav sonuç
belgelerinin asıllarının sunulması şarttır. Yabancı Diller Yüksekokulu, sınav sonuçları hakkında
araştırma yapma ve şüpheli bulduğu sınav sonuçlarını kabul etmeme hakkına sahiptir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kayıtlar ile İlgili Esaslar

Kayıt yenileme
MADDE 14 – (1) Öğrenciler, her güz ve bahar dönemleri başında ve akademik tak-

vimde ilan edilen süreler içinde, ödemekle yükümlü oldukları dönem öğrenim ücretini ödeyerek
ve Üniversiteye karşı varsa diğer yükümlülüklerini tamamlayarak Üniversiteye kayıtlarını ye-
nilemek zorundadır.

(2) Süresi içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, ilgili dönem derslerinin başlamasını
izleyen ikinci haftanın son iş gününe kadar, mazeretlerinin Yabancı Diller Yüksekokulu tara-
fından uygun görülmesi koşuluyla, gecikmeli olarak kayıtlarını yenileyebilirler. Gecikmeli ola-
rak kayıt yenileyecek öğrencilerin, Üniversite tarafından belirlenebilecek ek yükümlülükleri
yerine getirmeleri gerekir.

(3) Kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, kayıtsız öğrenci statüsüne geçerler. Bu durum-
daki öğrenciler, kayıtsız kaldıkları süreler içinde derslere ve sınavlara katılamaz, derslerden
not alamaz ve diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıtsız olunan dönemlerde öğren-
cilerin öğrenim ücreti ve varsa ek bursları kesilir, ancak geri dönmek üzere başvurulması ha-
linde burslar tekrar tahsis edilir ve bu öğrenciler kendi giriş yılındaki öğrenciler için kayıt ola-
cağı akademik yılda belirlenmiş olan öğrenim ücretini öderler. Kayıtsız olarak geçen süreler
öğrencinin giriş yılında ilan edilen burs sürelerine sayılır. Kayıtsız öğrenci statüsünde geçirilen
süreler öğrenim süresine dâhil edilir.
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(4) Kayıtsız öğrenciler, dersler başlamadan önce Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür-
lüğüne başvurdukları takdirde, söz konusu dönem başından itibaren Yüksekokul Yönetim Ku-
rulu kararıyla kayıtlarını yenileyebilirler. Kayıtsız öğrenci statüsünden, tekrar kayıtlı öğrenci
statüsüne dönen öğrenciler, kayıt yeniledikleri akademik yılda Üniversiteye yeni kayıt olacak
öğrencilerin tabi oldukları öğrenim programına tabi olurlar.

Dışarıdan hazırlanan öğrenciler
MADDE 15 – (1) Durumları aşağıda belirtilen öğrenciler, İngilizce dil bilgilerini kendi

imkânlarıyla geliştirmek üzere dışarıdan hazırlanan öğrenci statüsüne geçmek için başvurabi-
lirler:

a) Birinci akademik yılın sonunda İngilizce hazırlık programını başarılı olarak tamam-
layamayanlar.

b) Azami öğrenim süreleri içinde herhangi bir dönem B2 düzeyi başarıyla tamamladık-
ları halde İngilizce yeterlik sınavında başarılı olamayanlar.

(2) Derslerin başlamasını izleyen dördüncü haftanın son iş gününe kadar dışarıdan ha-
zırlanan öğrenci statüsüne geçmek için başvuruda bulunan öğrenciler, bu statüde bulunacakları
süreye ait ödemekle yükümlü oldukları öğrenim ücretinin yarısını öderler. B2 düzeyini başarı
ile tamamladıkları halde İngilizce Yeterlik Sınavında başarılı olamayan öğrencilerden herhangi
bir ücret talep edilmez.

(3) Derslerin başlamasını izleyen dördüncü haftanın son iş gününden sonra dışarıdan
hazırlanma başvurusu yapan öğrenciler, ilgili döneme ait ödemekle yükümlü olduğu öğrenim
ücretinin tamamını öderler.

(4) Öğrencilerin dışarıdan hazırlanarak geçirdikleri süreler için ödemiş oldukları üc-
retler, iade edilmez veya sonraki ücretlerine mahsup edilmez. Dışarıdan hazırlanma işlemi ta-
mamlanan öğrencilerin ilgili dönemde almış oldukları dersler, kayıtlarından düşürülür.

(5) Dışarıdan hazırlanan öğrenci statüsünde geçirilen süreler, öğrenim sürelerine sayılır.
(6) Dışarıdan hazırlanan öğrenciler, ikinci akademik yılın bahar dönemi sonunda yapı-

lan İngilizce yeterlik sınavına girerler. Bu öğrencilerden B2 düzeyini başarılı olarak tamamla-
mış olanlar, ikinci akademik yılın bahar dönemi sonuna kadar düzenlenen tüm İngilizce yeterlik
sınavlarına girebilirler.

Kayıt dondurma
MADDE 16 – (1) Öğrenciler, belgelemek koşulu ile sağlık, askerlik, maddi, ailevi, ki-

şisel, akademik, yurt dışında eğitim ve beklenmedik zorunlu olaylar gibi gerekçelerle kayıt
dondurma talebinde bulunabilirler.

(2) Kayıt dondurmak isteyen öğrenciler, gerekçeli bir dilekçe ve gerekçelerini destek-
leyen belgeler ile birlikte Yabancı Diller Yüksekokuluna başvururlar.

(3) Kayıt dondurma başvuruları, Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından incelenir ve
karara bağlanır. Öğrenciler, toplamda en fazla iki dönem için kayıt dondurabilirler. Zorunlu
hallerde, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile bu süreler uzatılabilir. Kayıt dondurulan süreler,
azami öğrenim süresine sayılmaz. Azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler kayıt dondurma
başvurusu yapamazlar.

(4) Başvurusu olumlu sonuçlanan öğrencinin kayıt dondurma işleminin tamamlanabil-
mesi için, kayıt dondurduğu dönemlere ait ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin yarı-
sını ödemesi ve Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun olmaması gerekir. Derslerin başla-
masını izleyen dördüncü haftanın son iş gününden sonra kayıt dondurma başvurusu yapan öğ-
renciler, ilgili döneme ait ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin tamamını öderler. Öğ-
rencilerin kayıt dondurarak geçirdikleri süreler için ödemiş oldukları ücretler, iade edilmez
veya sonraki ücretlerine mahsup edilmez. Kayıt dondurma işlemi tamamlanan öğrencilerin
ilgili dönemde almış oldukları dersler, kayıtlarından düşürülür.
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(5) Öğrenciler, kayıt dondurma sürelerinin bitiminde dönem kayıtlarını yaptırmak su-
retiyle öğrenimlerine devam ederler. Bir dönemden fazla süreyle kayıt dondurmuş öğrenciler-
den; ilk dönem sonunda Üniversiteye dönmek isteyenlerin, ders kayıtları başlamadan önce ya-
zılı olarak Yüksekokul Müdürlüğüne başvuruda bulunması gerekir. Bu şekilde, Yüksekokul
Yönetim Kurulu kararı ile geri dönen öğrencinin, söz konusu dönem için ödemiş olduğu öğre-
nim ücreti, kayıt yaptırdığı dönem öğrenim ücretinden düşülür. Kayıt donduran öğrencilerden
kayıtlarını yenileyerek öğrenimlerine devam etmek isteyenlerin İngilizce seviyeleri Yüksekokul
Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunan bir sınav sonucu ile tespit edilir. Öğrenciler tespit
edilen düzeylerine göre eğitimlerine devam ederler.

(6) Tutuklanan veya mahkûm olduğu hürriyeti bağlayıcı cezası infaz kurumunda infaz
edilmekte olan öğrencinin talebi üzerine, kendisine Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile
izin verilir. Tutuklanan veya hürriyeti bağlayan cezası infaz edilen öğrenci kaydının dondurul-
ması için izin başvurusunda bulunmazsa, sınavlara katılma veya diğer öğrencilik yükümlülük-
leri için infaz kurumu veya ilgili kişi ya da mercilerden izin alamaması, kendisine bu hususlarda
Üniversiteye karşı herhangi bir talep hakkı kazandırmaz.

Üniversiteden ayrılma
MADDE 17 – (1) Kendi isteği ile Üniversiteden kaydını sildirerek ayrılmak isteyen

öğrenciler, Öğrenci Hizmetleri Birimine başvurarak ayrılma işlemlerini başlatabilirler. Bu öğ-
rencilerin, ayrılmak için başvurduklarında varsa Üniversiteye karşı olan yükümlülüklerini ta-
mamladıkları tarih itibarıyla Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(2) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencinin, kayıt yaptırdığı tarihten itibaren ilk
eğitim-öğretim döneminin sonuna kadar olan süre içerisinde Üniversiteden ayrılmak istemesi
durumunda ilgili dönem için ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin tamamını ödemesi
gerekir ve herhangi bir iade yapılmaz.

(3) Dönem öğrenim ücretini ödeyerek kayıt yenileyen öğrenciye, Üniversiteden ayrılma
ve kayıt iptali durumunda, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen esaslara göre ücret iadesi
yapılır. Bu süreler geçtikten sonra ücret iadesi yapılmaz.

(4) Yaz okulu öğrenim ücretini ödeyerek derslere kayıt yaptıran öğrenciye, Üniversite-
den ayrılma veya yaz okulundan çekilme durumunda ücret iadesi yapılmaz.

(5) Üniversiteden ayrılan veya herhangi bir sebeple Üniversite ile ilişiği kesilen öğren-
cinin dosyasında kendisine ait belgeleri geri alabilmesi ve varsa fazla ödemelerinin iade edile-
bilmesi için, öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir yükümlülüğünün olmaması ve kendi-
sine kullanım için Üniversite tarafından sağlanan mal ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş
olması gerekir.

(6) Öğrencinin ders kayıt süreleri içinde Üniversiteden ayrılması durumunda, ilgili dö-
nemde kayıtlı olduğu dersler, kayıtlarından düşürülür. Bu sürenin bitiminden sonra Üniversi-
teden ayrılan öğrencilerin, dönem sonu başarı notu oluşmamış olan dersleri için dersten çekilme
(W) işlemi yapılır. Dönem sonu başarı notu verilmiş dersler, mevcut notlarıyla birlikte kayıt-
larına geçirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Dersler, Sınavlar, Notlar ve Başarı Değerlendirmesi ile İlgili Esaslar

Danışmanlık
MADDE 18 – (1) İngilizce Hazırlık Programında, öğrencinin akademik durumunu iz-

lemek ve öğrenciye akademik konularda rehberlik etmek amacıyla öğrencinin kayıtlı olduğu
dersin öğretim elemanlarından biri danışman olarak görev yapar.
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Devam yükümlülüğü
MADDE 19 – (1) Öğrenciler, bulundukları düzeyin toplam ders ve uygulama saatinin

en az % 80’ine katılmakla yükümlüdür. Öğrencilerin bir düzey süresince derslere devamsızlığı;
Üniversite tarafından belirlenen esaslara uygun olarak sağlık sorunları nedeniyle alınan sağlık
raporları ve disiplin cezası nedeniyle uzaklaştırılma dâhil hangi gerekçe ile olursa olsun toplam
% 20’yi aşamaz.

(2) Öğrencilerin devam durumları, ilgili dersin öğretim elemanı tarafından izlenir.
(3) Devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenciler, düzey sonunda yapılan sı-

navlara alınmaz ve bulundukları düzeyden başarısız sayılır.
Sınavlar
MADDE 20 – (1) Ara sınavların yapılacağı tarihler, Yabancı Diller Yüksekokulu tara-

fından belirlenir. İngilizce seviye tespit sınavı, İngilizce Yeterlik sınavı ve düzey değerlendirme
sınavları akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

(2) Öğrenciler, sınavlara girmekle yükümlüdürler. Öğrenciler, girmedikleri sınavlardan
başarısız sayılırlar. Ancak, ani hastalık ve beklenmedik hallerde sınavlara giremeyen öğrenci-
lerin durumu, Yüksekokul tarafından değerlendirilir. Mazeretleri geçerli görülenler için Yük-
sekokul tarafından uygun görülen bir tarihte ve kapsamda mazeret sınavı düzenlenir. İngilizce
yeterlik sınavları için mazeret sınavı düzenlenmez.

(3) Sınav kâğıtları, sınav tarihinden itibaren beş yıl süreyle Yabancı Diller Yüksekoku-
lunda saklanır ve beşinci yılın sonunda imha edilir.

Sınavlara itiraz
MADDE 21 – (1) Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilanından itibaren, en geç üç iş günü

içinde, yazılı olarak Yabancı Diller Yüksekokuluna başvurarak sınav kâğıtlarının tekrar ince-
lenmesini isteyebilir. Yabancı Diller Yüksekokulu incelemesini yaparak sonuç ile ilgili kararını,
itiraz süresinin bitiminden itibaren yedi iş günü içinde verir.

Notlar
MADDE 22 – (1) Öğrencilerin ders ve sınavlardaki başarı düzeyleri, başarılı (S) veya

başarısız (U) notlarından biri ile gösterilir.
(2) Notlar, öğrenci kayıtlarına işlendikten sonra, akademik takvimde notların ilanı için

belirtilen tarihlerde, öğrenci bilgi sistemi üzerinden açıklanır. Öğrencilerin isteği üzerine ken-
dilerine aldıkları dersleri, notları ve akademik durumlarını gösteren not döküm belgesi (transkript)
düzenlenir. Öğrencinin kayıt yaptırdığı tüm dersler not döküm belgesinde gösterilir.

(3) İlan edilmiş olan bir ders notunda yer alabilecek maddi hatanın düzeltilmesi, Yabancı
Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Herhangi bir döneme ait notlarda yapı-
lacak olan değişiklikler, notların ilanını izleyen on iş günü içinde yapılır.

Başarı değerlendirmesi
MADDE 23 – (1) A2 ve B1 düzeyini başarıyla tamamlayan öğrenciler bir sonraki dü-

zeye geçerek öğrenimlerine devam ederler. İngilizce Hazırlık Programında başarılması gereken
en son düzey B2 düzeyidir.

(2) Bir düzeyden başarısız olan öğrenci bu düzeyi tekrar eder.
(3) A2, B1 ve B2 düzeyini başarıyla tamamlamak için öğrencilerin sağlaması gereken

koşulları Yabancı Diller Yüksekokulu belirler ve her akademik yılın başında duyurur.
(4) B2 düzeyini başarıyla tamamlayan öğrenciler, İngilizce Yeterlik Sınavına girmeye

hak kazanırlar. B2 düzeyini güz veya bahar dönemi sonunda tamamlayanlar, ilgili dönem so-
nunda; yaz okulu sonunda tamamlayanlar, izleyen akademik yılın başında düzenlenen İngilizce
yeterlik sınavına girerler. İngilizce yeterlik sınavında başarılı olan veya bu Yönetmeliğin 13 üncü
maddesine göre İngilizce düzeyleri yeterli bulunan öğrenciler lisans diploma programlarına
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başlar; başarılı olmayan öğrenciler B2 düzeyi yeniden okuyarak veya derslere devam etmeyip
dışarıdan hazırlanarak dönem sonundaki İngilizce Yeterlik Sınavlarına girerler. B2 düzey sonu
başarı notu 80 ve üzeri olan öğrenciler İngilizce Yeterlik sınavından muaf olarak izleyen dö-
nemden itibaren lisans diploma programlarına başlarlar.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin
MADDE 24 – (1) İngilizce Hazırlık Programı öğrencilerinin disiplin iş ve işlemleri,

18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğ-
renci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(2) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde
disiplin cezası alan öğrencilerin burs ve öğrencilik haklarıyla ilgili işlemler, Senato tarafından
belirlenen Disiplin Cezalarının Burs ve Öğrencilik Hakları esaslarına göre yapılır.

Öğrenim ücretleri ve burslar
MADDE 25 – (1) Üniversitede öğrenim ücrete tabidir. Öğrenimine devam etmekte

olan ve yeni kayıt olacak öğrencilerin ödeyecekleri ücretler ve ödeme yöntemleri, her yıl Mü-
tevelli Heyeti tarafından belirlenir ve ilan edilir. Öğrenciler, her güz ve bahar dönemleri başında,
akademik takvimde belirtilen süreler içinde öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdürler. Öğre-
nim ücretlerini belirlenen süreler içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz, yenilenmez
veya dondurulmaz. Bu öğrenciler, hiçbir şekilde öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Üniversiteye girişte veya eğitime devam ederken sağlanabilecek öğrenim ücreti
muafiyet bursları ve ek bursların, kapsam, koşul ve sürelerine ilişkin esaslar Senato kararı ve
Mütevelli Heyeti onayı ile belirlenir.

(3) Öğrenci kayıt yaptırdığı yıl Üniversite tarafından kendisine taahhüt edilen süre ve
koşullarla burs hakkından faydalanabilir. Üniversiteden herhangi bir sebeple ilişiği kesilen öğ-
rencinin ilgili mevzuat çerçevesinde tekrar Üniversiteye kayıt yaptırması halinde öğrenim üc-
reti, burs ve burs koşulları, ilgili mevzuat hükümlerine göre Mütevelli Heyeti tarafından belir-
lenir.

(4) Yaz okulu öğrenim ücreti, güz ve bahar yarıyıllarında ödenen eğitim ve öğretim üc-
reti dışında, açılan yaz öğretimi eğitim hizmetine karşılık alınır.

Tebligat
MADDE 26 – (1) Öğrencilere yapılması gereken her türlü tebligat ilgili mevzuat hü-

kümlerine göre Üniversite tarafından öğrenci için oluşturulan elektronik posta adresine yapı-
lır.

(2) Öğrenci, Üniversite tarafından sağlanan elektronik posta adresine gönderilen iletileri
izlemekle yükümlüdür.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Üniversite Yönetim

Kurulu ile Senato kararları ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 28 – (1) 24/3/2014 tarihli ve 28951 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Özyeğin Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programı Eğitim ve Öğ-
retim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Özyeğin Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL TIP UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Deneysel Tıp

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

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

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Deneysel Tıp Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-

larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörünü,

d) Sorumlu yönetici: Merkeze bağlı alt birimlere Müdürün önerisi üzerine Rektör tara-

fından görevlendirilen öğretim üyesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde sağlık, fen bilimleri ve sağlık alanları

ile ilişkili mühendislik bilimleri alanlarında yapılan temel ve ileri deneysel araştırmalara ortam

sağlamak ve destek olmak.

b) Yeni buluş, ürün ve patent çalışmalarıyla ilgili uygulamalı araştırma, test ve ürün

hizmetleri vermek.

c) Araştırmacılara deneysel tıp uygulamalarıyla ilgili teorik ve uygulamalı eğitim ve-

rerek bilgi ve becerilerini geliştirmek.

ç) Bilimsel araştırma projelerinde iş birliği yaparak yeni yayın, metot ve ürünler geliş-

tirmek.
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d) Deneysel tıp alanında ortaya çıkan yeni metot ve teknolojileri araştırmacıların hiz-

metine sunmak.

e) Özgün metot, ürün ve teknolojiler geliştirerek araştırmacıların hizmetine sunmak.

f) Daha geniş bir araştırmacı kitlesine hizmet vermek üzere farklı kampüs veya araştır-

ma hastanelerinde Merkeze bağlı alt birimler açarak yurt içi ve yurt dışındaki kamu kurumları

ve özel kuruluşlara  alanında ücretli veya ücretsiz Ar-Ge, eğitim, test, analiz ve danışmanlık

hizmeti vermek. 

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 

a) Fen bilimleri ve sağlık alanları ile ilişkili mühendislik bilimleri alanlarında temel ve

uygulamalı araştırmalar yapmak, yeni yöntemler geliştirmek ve bu alanlardaki araştırma pro-

jelerine destek olmak.

b) Gerektiğinde farklı kampüs veya araştırma hastanelerinde Merkeze bağlı alt birimler

açmak.

c) Merkez ve bağlı alt birimlerde yürütülmesi kararlaştırılan projeler için gerekli olan

malzemelerin teminini sağlamak.

ç) İlgi alanına giren konulara ilişkin yayınlar yapmak ve bilimsel yayınları takip etmek.

d) İlgi alanına giren konulara ilişkin ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, kurs, seminer

ve kongre gibi toplantılar düzenlemek ve katılmak.

e) İlgi alanına giren konularda ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içindeki ve yurt dışın-

daki benzer merkezlerle ve ilgili diğer kurumlarla iş birliği yapmak ve kısa ya da uzun süreli

yurt içi ve yurt dışına personel göndermek ya da bu amaçla gönderilenleri kabul etmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin Tıp Fakültesi öğretim üyeleri arasından dört yıl

süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendiri-

lebilir.

(2)  Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi ve bağlı alt birimleri yönetmek ve temsil etmek.

b) Merkezin ve bağlı alt birimlerin yürüteceği kurs, seminer, eğitim, test, analiz ve ben-

zeri faaliyetleri kararlaştırmak ve düzenlemek.

c) Merkez tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin çalışma esaslarını, hizmet haklarına

ait esasları, gelir ve giderlerin dağılış ve kullanılış şekillerini ilgili mevzuata uygun olarak be-

lirlemek.
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ç) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, Yönetim Kuruluna baş-

kanlık etmek.

d) Yönetim Kurulu toplantı gündemini oluşturmak ve alınan kararları uygulamak.

e) Merkez faaliyetlerinin, Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.

f) Merkezin idari işlerini yürütmek, gelir ve giderlerine ilişkin işlemleri yapmak.

g) Merkezin çalışmalarını ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek.

ğ) Merkeze bağlı yeni alt birimlerin açılmasını teklif etmek, organize etmek ve yönet-

mek.

(3) Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından en

fazla iki kişi dört yıl süreyle müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Görev süresi dolan müdür

yardımcıları yeniden görevlendirilebilir. Müdür yardımcıları, Müdürün görevde olmadığı hal-

lerde süresi altı ayı geçmemek üzere Müdüre vekalet eder. Müdürün görevinin son bulması ha-

linde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile Üni-

versiteye bağlı farklı fakültelerin/yüksekokulların/enstitülerin ilgili bölümlerinin öğretim üye-

leri arasından Rektör tarafından dört yıllığına görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam altı

üyeden oluşur. 

(2) Yönetim Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve

kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarını amacına yönelik olarak düzenlemek ve Danışma Kurulunca

alınan kararların yürütülmesini sağlamak.

b) Merkezin faaliyetleriyle ilgili esaslar ve faaliyet planı ve programlarını karara bağ-

lamak.

c) Merkezi ilgilendiren konularda, yetkili organlarla görüşülmek üzere Rektörlüğe öne-

rilerde bulunmak. 

ç) Merkezin yürüteceği kurs, seminer, eğitim, test, analiz ve benzeri faaliyetlerle ilgili

tavsiye kararları almak.

d) Merkez tarafından yürütülen faaliyetlerin, hizmetlerin, gelir ve giderlerin dağılış ve

kullanılış şekillerinin ilgili mevzuata uygun olarak yapıldığını denetlemek ve tavsiye kararları

almak.

e) Merkezin faaliyetleri ile ilgili çalışma raporunu hazırlamak. 

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulu üyeleri ve Tıp, Diş Hekimliği ve

Eczacılık Fakülteleri Dekanları ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlerinden oluşur. Müdürün

çağrısı üzerine yılda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Da-

nışma Kuruluna Rektör veya Rektör yardımcılarından birisi başkanlık eder.

(2)  Danışma Kurulunun görevi; Merkezin çalışmalarını yönlendirmek üzere tavsiye

kararları almak ve Yönetim Kurulunun çalışma raporunu inceleyerek onaylamaktır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sorumlu yönetici

MADDE 12 – (1) Sorumlu yöneticinin görevleri şunlardır:

a) Müdüre veya vekiline bağlı olarak sorumlu olduğu birimin sağlıklı olarak işletimini

gerçekleştirmek. 

b) İlgili birimde ideal çalışma ortamının sağlanması ve her türlü gereksinimin (personel,

araç, gereç, sarf malzeme, deney hayvanı, tefrişat, temizlik, bakım-onarım gibi) belirlenmesi

ve bunların karşılanması için Müdüre bildirimde bulunmak.

c) Araştırıcının hizmetine sunulan birim olanaklarının, başvuru sırası dikkate alınarak,

eşit şekilde kullanılabilmesi için gerekli plan ve düzenlemeleri yapmak.

ç) Sorumlu olduğu birimin işleyişi, durumu, bilançosu ve yürütülen çalışmalar hakkında

Müdüre ve Yönetim Kuruluna bilgi vermek.

d) Birimiyle ilgili konularda Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlamak ve

toplanması için gerekli yazışmaların yapılmasını sağlamak.

e) Birimde yürütülen araştırmalarda kullanılan her türlü sarf, deney hayvanı, cihaz ve

ekipmanların ve birim bünyesinde yürütülen proje ve verilecek hizmetlerle ilgili ihtiyaçların

temini için gerekli belgeleri ve hizmet tekliflerini hazırlamak. 

f) Birimde yürütülen araştırmalarda kullanılan her türlü sarf, deney hayvanı, cihaz ve

ekipmanların ve birim bünyesinde yürütülen tüm proje ve verilen hizmetlerle ilgili kayıtları

tutmak, takibini yapmak ve saklamak.

g) Deneyler sonucunda ortaya çıkan, çevre ve sağlığa zararlı olan tüm tıbbi ve biyolojik

atıkların imhasını sağlamak.

ğ) Birimle ilgili kayıt ve defterleri muhafaza etmek ve istenildiği takdirde ilgili bilgi

ve belgeleri ilgililere, Müdüre ve Yönetim Kuruluna sunmak.

h) Birimdeki laboratuvar ve diğer alanların kontrolünü, takibini ve isleyişini sağlamak.

ı) Birim çalışanlarının nöbet çizelgesini, izin takiplerini yapmak ve gerektiğinde Müdüre

ve Yönetim Kuruluna bilgi vermek.

(2) Sorumlu yönetici bu Yönetmelik dışında kalan iş ve işlemlerde Müdüre karşı so-

rumludur.

Personel ihtiyacı

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

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

personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

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

hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 4866 

—— • —— 

İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 4881 
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İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 4879 

—— • —— 

İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 4856 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Altındağ Belediye Başkanlığından: 

 

 4912/1-1 
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YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ EKSİK İŞLER YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Afyonkarahisar Şuhut Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan Afyonkarahisar Şuhut Organize Sanayi Bölgesi alanına ait, 

YG-AG elektrik şebekesi eksik işler 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  : Kurtuluş Mah. Afyon Caddesi Belediye İş 

Merkezi D Blok Şuhut / AFYONKARAHİSAR 

2- İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : YG-AG Elektrik Şebekesi Yapım İşi  

b) Yapılacağı yer : Şuhut / AFYONKARAHİSAR  

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden 

itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi 

yapılarak işe başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 30/11/2020 tarihine kadar tamamlanacaktır.  

e) Keşif Bedeli (2020 TEDAŞ B.F. ile)  : 2.077.000 TL 

f) Geçici Teminatı : 62.310 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 : 21 / 07 / 2020 - 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. 

4) İş Deneyim Belgesi. 
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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; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo 

indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, dağıtım veya harici 

aydınlatma şebekesi yapımı 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, Elektrik, Elektrik-Elektronik 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, 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 
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şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 

tevsik eden belge. 

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 

Afyonkarahisar Şuhut Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Kurtuluş Mah. 

Afyon Caddesi Belediye İş Merkezi D Blok Şuhut / AFYONKARAHİSAR adreslerinde 

görülebilir veya 500 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. 

 4792/2-2 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından 

1- İHALENİN KONUSU: 

Tapunun Şehitkamil İlçesi, Aydınlar, Umut, Taşlıca Mahallesinde bulunan, aşağıda ada, 

parsel numarası, tapu alanı, imar durumu, m² rayiç bedeli, toplam muhammen bedeli ve geçici 

teminat tutarı belirtilen taşınmazların ayrı ayrı satışı işidir. 

 

Sıra 

No 
Mah. Ada Parsel Tapu Alan 

İmar 

Durumu 
Rayiç Bedeli 

Muhammen 

Bedel 
Geçici Teminat 

1 Aydınlar 5912 2 2.947,58 m² 

Ticaret 

(E: 1.00 

Yençok: 

10.50) 

700,00 TL 
2.063.306,00 

TL 
62.000,00 TL 

2 Aydınlar 5913 5 4.755,73 m² 

Ticaret 

(E: 1.00 

Yençok: 

10.50) 

700,00 TL 
3.329.011,00 

TL 
100.000,00 TL 

3 Umut 2890 3 1.402,00 m² K.S.A (T-5) 1.000,00 TL 
1.402.000,00 

TL 
43.000,00 TL 

4 Taşlıca 653 8 2.178,00 m² 

K.S.A 

(Yençok: 

9.50) 

900,00 TL 
1.960.200,00 

TL 
59.000,00 TL 

5 Taşlıca 7313 1 22.870,63 m² 

K.D.K.Ç.A. 

(E: 0.50 

Yençok: 

9.50) 

800,00 TL 
18.296.504,00 

TL 
550.000,00 TL 

 

2. İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:  

İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 

ayrı ayrı yapılacaktır. 

3. İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ: 

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini, 250,00.-TL karşılığında 

Belediyemiz Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğünden temin 

edebilirler. Her taşınmaz için ayrı şartname bedeli yatırılacaktır. 

4. GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:  

İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili geçici teminatı, 

Türkiye Vakıflar Bankası TR22 0001 5001 5800 7290 4046 01 İban nolu Belediyemiz banka 

hesabına yatırabileceği gibi bankalar veya özel finans kurumlarından alacakları, süresiz banka 

teminat mektubu da sunabilirler.  



Sayfa : 48 RESMÎ GAZETE 6 Temmuz 2020 – Sayı : 31177 

 

5- İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ: 

Söz konusu yerlerin ihalesi 16.07.2020 Perşembe günü saat 15.00 ‘de Gaziantep 

Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) ayrı ayrı 

yapılacaktır. 

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte İhale İşleri Şube 

Müdürlüğüne 16.07.2020 Perşembe günü saat 12.30 ‘a kadar sıra alındılar karşılığında vermeleri 

ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle 

süresinde Komisyon Başkanlığına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6. İSTENİLEN BELGELER: 

Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır. 

-A. İÇ ZARF 

Teklif mektubundan oluşur. Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel 

kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul 

edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan 

herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler 

reddedilecektir. 

Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine 

isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli 

tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir. 

-B. DIŞ ZARF 

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir, 

a) Teklif mektubunu içeren iç zarf, 

b) Gerçek kişiler için Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus 

Müdürlüğü’nden veya e-Devlet ‘ten temin edilecek), 

c) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası 

bildirmesi,  

ç) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale 

tarihinin olduğu yıla ait olacak) 

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,  

e) Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter 

tasdikli vekaletname ile imza sirküsü, 

f) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname, 

g) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı, 

ğ) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka 

teminat mektubu, 

h) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış) 

-C) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI  

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine 

isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta 

olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühürlenip imzalanması gerekmektedir  

 İhaleye iştirak edeceklere duyurulur. 

 4917/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Zonguldak İli Filyos Belediye Başkanlığından: 

Zonguldak İli Çaycuma İlçesi Filyos Beldesi Hisarönü Mahallesi’nde kain Tapu-

Kadastro’da Pafta: F28-D-16-D-3-A, Ada:123, Parsel:1 noda yer alan 10.914,70 m² alanlı 

taşınmaz üzerine 80 ADET MESKEN BULUNAN A TİPİ (A-B-C-D Blok) 4 BLOK - 60 ADET 

MESKEN ve 3 ADET İŞYERİ BULUNAN B TİPİ (E-F-G Blok) 3 BLOK olmak üzere olmak 

üzere 7 Blok - 140 Mesken - 3 Adet İşyeri’nden oluşan 143 adet bağımsız bölümün kat karşılığı 

yapılması/yaptırılması işinin 24/07/2020 Cuma günü saat 15:00’ da Belediye Meclis Toplantı 

Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif usulüyle 

ihalesi yapılacaktır. 

• İşin tahmini bedeli 32.535.000,00.-TL 'nin (otuzikimilyonbeşyüzotozbeşbin Türk Lirası) 

geçici teminat tutarı asgari 976.050,00.-TL’dir. 

• İhale üzerine kalan yüklenici, A Blok (tamamı) 20 adet mesken - F Blok (tamamı) 1 adet 

İşyeri + 20 adet mesken - G Blok 2 adet mesken (11-12. Bağımsız bölüm ) olmak üzere toplam 1 

adet işyeri + 42 adet mesken olmak üzere 43 adet bağımsız bölümü idareye bırakacaktır. Ayrıca 

isteklilerden 150.000,00 -TL (yüzellibintürklirası)’den aşağı olmamak üzere kapalı zarf usulü 

teklif alınacaktır. 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında dış 

zarf ile birlikte son başvuru tarih ve saatine kadar idareye sunmaları gerekmektedir. Dış zarf 

aşağıdaki belgeleri içerecektir. 

1) Şekli ve İçeriği şartnamenin eki örneğine uygun teklif mektubunu koyacakları iç zarf, 

2) Kanuni İkametgahı gösterir belge ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı. (Beyanda 

telefon, faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi) 

3) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi, (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş 

sureti) 

3.1) Gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

3.2) Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, (noter 

tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti) 

4.1) İsteklinin gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.2) İsteklinin tüzel kişi olması halinde ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veyabu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini, 

5) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza 

beyannamesi (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti) 
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6) Filyos Belediye Başkanlığına hitaben, işin adına Ziraat Bankası Filyos Şubesindeki 

TR310001000724270279975001nolu hesabına veya Belediye veznesine nakit olarak yatırılmış 

geçici teminat alındı makbuzu veya Filyos Belediye Başkanlığına hitaben işin adına 2886 sayılı 

Yasaya göre alınmış geçici teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı) 

7) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için ortak girişim beyannamesi, 

8) Şartname eki teknik personel taahhütnamesi, 

9) İlan tarihinden sonra ki tarihte ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden 

alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslı, 

10) İlan tarihinden sonra ki tarihte Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik 

Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya 

Kurumdan alınan yazı aslı, 

11) İlan tarihinden sonra ki tarihte Belediyemize borcu olmadığına dair alınmış belgenin aslı, 

12) Yer görme belgesi, 

13) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (1.,2.,3.,4.,8.,9.,10.,11., 12. ve 14.) 

bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır. 

14) Her sayfasının okunup kabul edildiğine dair imzalanmış ihale şartnamesi ve teknik 

şartnameler, 

15) İdareden temin edilecek İnşaat Yapım Taahhüt Formu, 

16) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

Ortak girişim halinde ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından, 

belgelerin tamamındaki imza kısımları ve şartnameler imzalanmış olacaktır. 

Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten, başkaları adına vekaleten sadece tek 

bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon 

başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da 

gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait 

olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda 

belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. 

Şartname ve ekleri ücretsiz olarak Yazı İşleri Müdürlüğünde ve www.filyos.bel.tr internet 

adresinde görülebilir. Ancak; ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup, bedeli 250,00.-TL (ikiyüzellitürklirası)’dır. 

İç ve dış zarfın hazırlanma şekli idari şartnamede ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Buna 

uygun olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Son başvuru tarih ve saati: 24/07/2020 Cuma günü saat 15:00'e kadar istekliler tekliflerini 

Yazı İşleri Müdürlüğüne sunmak zorundadır. Bu tarih ve saatten sonra yapılan müracaatlar 

kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

İdareye teslim edilen zarflar her ne sebeple olursa olsun istekliye iade edilmeyecektir. 

İLAN OLUNUR.  4777/1-1 
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TEKNE İMAL YERİ TAHSİS DUYURUSU 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünden: 

Konu: Ordu İli, Altınordu İlçesi, Kumbaşı Mahallesinde bulunan Devletin hüküm ve 

tasarrufu altındaki Kumbaşı Balıkçı Barınağı içerisinde yer alan ve 1/5.000 Nazım ve 1/1.000 

ölçekli Uygulama İmar Planları onaylanan 2.802,65 m² yüzölçümlü taşınmazın tekne imal yeri 

olarak Tahsisi için Duyuru. 

AÇIKLAMA: 

Avan proje: Tesis yatırımına ilişkin ekonomik, teknik, mali ve hukuki hususları içeren 

ayrıntılı fizibilite raporunu, 

İdare: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nı, 

Katılım payı: Hazine taşınmazları üzerinde yeni tersane, tekne imal ve çekek yeri yatırımı 

yapılması amacıyla yapılacak arttırma ihalesi sonucunda oluşacak ve yatırımcılardan bir defaya 

mahsus olmak üzere peşin olarak tahsil edilecek bedeli, 

Ön izin: İrtifak hakkı kurulmadan veya kullanma izni verilmeden önce; tescil, ifraz, 

tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar planının yaptırılması, değiştirilmesi ya da 

uygulama projelerinin hazırlanması ve onaylatılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi için 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen izni, 

Sözleşme: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yatırımcı arasında düzenlenen/düzenlenecek 

irtifak hakkı ve/veya kullanma izni ile ön izin sözleşmesini, 

Termin planı: Yatırımcı tarafından sunulan ve yapılacak yatırımların tamamlanma 

sürelerini gösteren planını, 

Tesis: Tekne imal yerini, 

Yatırımcı: Tekne imal yeri yapmak isteyen gerçek veya özel hukuk tüzel kişi ya da 

kişileri, 

Yönetmelik: 4/7/2014 tarihli ve 29050 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine 

Taşınmazlarının Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Yatırımlarına Tahsisine ilişkin Yönetmeliği, 

ifade eder. 

Ordu İli, Altınordu İlçesi, Kumbaşı Mahallesinde bulunan Devletin hüküm ve tasarrufu 

altındaki Kumbaşı Balıkçı Barınağı içerisinde yer alan 2.802,65 m² yüzölçümlü Ekli krokide yer 

alan taşınmazın, tekne imal yeri olarak kullanılmak üzere gerçek veya tüzel kişilere bu duyuru ve 

Yönetmelik’te belirtilen esaslara göre tahsis işlemi gerçekleştirilecektir. 

BAŞVURU VE DAĞITIM ESASLARI: 

1- Ordu İli, Altınordu İlçesi, Kumbaşı Mahallesinde bulunan Devletin hüküm ve tasarrufu 

altındaki Kumbaşı Balıkçı Barınağı içerisinde yer alan 2.802,65 m² yüzölçümlü Ekli krokide yer 

alan taşınmaz tekne imal yeri amacıyla kullanılmak üzere tahsis edilecektir. 

2-Yatırımcı, tahsis edilen alan üzerinde yalnız duyuruda belirtilen ve tahsis gayesine 

uygun nitelikte tesis kurabilecektir. 
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3-İdare; avan projeleri, gerektiğinde üzerinde değişiklik yaptırdıktan sonra uygun 

görebilecektir. 

4-Ekli krokide gösterilen alanla ilgili, 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu 

ve ilgili mevzuat gereği yerine getirilmesi gerekli onay ve izinler Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığınca verilecek ön izin süresi içerisinde yatırımcı tarafından gerçekleştirilecektir. 

5-Katılım payı bedeli Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Hazine Taşınmazlarının Tersane, 

Tekne İmal ve Çekek Yeri Yatırımlarına Tahsisine İlişkin Yönetmeliğinin 11. Maddesi 

kapsamında belirlenecektir. 

6-Sözleşmesinin sona ermesi veya feshedilmesi nedeniyle sözleşmeleri gereğince 

Hazineye intikal eden tesislerin yer aldığı taşınmazların üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesine 

ve/veya kullanma izni verilmesine ilişkin yapılacak arttırma ihalesinde oluşan katılım payı bedeli 

muhdesat bedeli de eklenmek suretiyle peşin olarak tahsil edilecektir. 

7-Yönetmelik’te belirtilen esaslara göre tahsis işlemi gerçekleştirilecek yatırımcı, yerin 

tesliminden itibaren bir yıl içinde inşaat ruhsatı alarak inşaata başlayacak, bir yıldan sonra ise 

termin planına uygun olarak iki yıl içinde uygun görülmüş olan avan projede belirtilen 

yatırımlarının tamamını bitirecek ve bu süreler, mücbir sebeplerin varlığı halinde bir yıla kadar 

uzatılabilecektir. 

8-Avan projede tahsis amacına uygun olarak sonradan yapılacak değişiklikler konusunda 

İdarenin uygun görüşünün alınması zorunlu olacaktır. 

9-Üzerine ihale kalan ve ihalesi onaylanan yatırımcı lehine Hazine taşınmazları üzerinde 

tesis yapılması amacıyla otuz yıla kadar irtifak hakkı ve/veya kullanma izni verilecektir. 

10-Yatırımcılar müracaatlarına aşağıdaki bilgi ve belgeleri ekleyecek, talep olunan bilgi 

ve belgelerin tamamını ibraz etmeyen yatırımcıların müracaatı dikkate alınmayacaktır. Tahsis 

işlemi gerçekleşse dahi, yanlış beyanda bulunduğu belirlenen yatırımcıların tahsisi İdare ve Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı’nca alınacak müşterek kararla iptal edilecektir. 

11- Yapılacak tesisin özelliğine göre avan projede aşağıdaki bilgi ve belgeler yer alacak, 

bu bilgi ve belgeler İdarece yapılacak değerlendirmede esas alınacaktır. 

I- Yatırım ve Yatırımcıya ait bilgiler 

a) Adı, soyadı veya unvanı ve faaliyet konusu, 

b) Varsa tekne imal yatırımlarına ilişkin deneyimi, 

c) Varsa, son yıla ait onaylı bilanço ve kar zarar cetveli, 

d) Tüzel kişilerde ana sözleşme ve değişikliklerin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin 

aslı veya noter tasdikli örneği, 

e) Vergi kimlik numarası, kayıtlı bulunulan meslek odasının adı ve sicil belgesi, 

f) Yatırımcının imza beyanı, yatırımcı tüzel kişi ise imza sirküleri ve yetkili temsilcinin/ 

temsilcilerin yetki belgesi, 
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g) Yapılacak yatırımın maliyet hesabı ile bu yatırım için planlanan finansman kaynağı, 

h) Kapalı ve açık alanların toplam yüzölçümü, 

i) İstihdam durumunu gösterir detaylı liste, 

j) Varsa kızakların türleri ve ebatları, 

k) Yapılması öngörülen kapalı atölyelerin boyutları ve işlevleri, 

l) Yıllık yapacağı tekne adeti ve üretilecek en büyük tekne boyu (metre olarak) 

m) Tesis Organizasyonu ve Yerleşim Planı taslağı, 

n) Termin planı, 

o) Tesiste kullanılacak ana ekipmanlar, kreynlerin türleri ve kaldırma kapasiteleri, 

p) Atıkların nasıl bertaraf edileceği, 

r) Tesis ile deniz arası ulaşımın nasıl sağlanacağına ilişkin açıklayıcı bilgi. 

12-İş bu duyurunun yayımından önce, duyuru kapsamına giren ve benzeri konularla ilgili 

olarak yapılan müracaatlar geçersizdir. 

13-Tekne imal yerine yönelik yatırım yapmak isteyen gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri, 

iş bu duyuruda belirtilen bilgi ve belgeleri ihtiva eden 2 takım halinde dosyalarını, iş bu 

duyurunun Resmî Gazete’deki son ilan tarihinden itibaren 30 takvim günü içerisinde, kapalı zarf 

usulü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü Hakkı 

Turayliç Cad., No: 5, C Blok Kat: 6   06338, Emek/ANKARA adresine son gün mesai saati 

bitimine kadar teslim edeceklerdir. Kapalı zarf usulüne göre müracaat etmeyenlerin müracaatları 

ile posta ile yapılan müracaatlar ayrıca müracaat süresi bitiminden sonra yapılacak müracaatlar ve 

istenilen bilgi ve belgeleri eksik olan yatırımcıların müracaatları dikkate alınmayacaktır. 

Başvurular, müracaat süresi bitiminden sonra İdarece bu konuda oluşturulan bir komisyon 

tarafından değerlendirilecek olup, uygun görülen yatırımcının tahsis işlemleri ilgili mevzuat 

çerçevesinde sonuçlandırılarak ilgilisine bildirilecektir. 

EK: Tahsisi Yapılacak Tekne İmal Yerine Ait Kroki 

 
 4814/2-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Kütahya Belediye Başkanlığından: 

Konusu: Satış İhalesi 

1. Mülkiyetleri Belediyemize ait olan aşağıdaki listede vasıfları belirtilen taşınmazın 

satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü 

ihaleye konulmuştur. 

2. İhale Tarihi / Günü / Saati: 16 Temmuz 2020 / Perşembe / Tabloda belirtilen saatlerde 

3. İhalenin Yapılacağı Yer: Atatürk Bulvarı Kütahya Belediyesi Ana Hizmet Binası 

Encümen Toplantı Salonu Kat:2 

4. Pazarlık Süreci: 

4.1. İhale günü satılmayan Taşınmaz; Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, 

Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmeliğin 15’inci maddesinin “d” bendi gereğince 

31 Aralık 2020 tarihine kadar Belediye Encümeninin toplandığı gün / saatlerde aynı bedel ve 

şartlarla satış ihalesine devam edilecektir. 

5. ÖDEME ŞEKLİ VE ŞARTLARI: 

5.1. Peşin Ödemelerde: İhalede belirlenen bedel, tüm satışlar için peşin satış bedelidir. 

5.2. Vadeli Ödemelerde: İhalede belirlenen bedelin en az %50’si peşin, geri kalan kısmı 

ise en fazla -24- ay vadeli olarak ödenecek olup, yıllık %9 vade farkı (gün bazında) artan 

taksitlerle uygulanacaktır. 

5.2.1. Peşinat ödenip, taksitlendirme işleminden sonra; kalan taksitlerin tamamının veya 

bir kısmının ödenmesi (erken ödeme) durumunda, gün bazında indirim uygulanacaktır. 

6. İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER (İHALEYE GİREBİLME 

ŞARTLARI): 

6.1. Gerçek kişiler için: 

6.1.1. Nüfus cüzdan fotokopisi, 

6.1.2. Tebligat için yazılı adres gösterilmesi ve elektronik posta adresi, SMS için cep 

telefonu numarası, 

6.1.3. 2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı, 

6.1.4. İhale ile ilgili geçici teminat ve özel geçici teminat ödendiğine ilişkin makbuz veya 

süresiz teminat mektubu aslı, 

6.1.5. Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına 

dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı, 

6.1.6. Bir başkası adına iştirak edeceklerin geçerliliği olan noter tasdikli vekâletnameleri 

6.2. Tüzel kişiler için: 

6.2.1. Tüzel kişinin Ana Sözleşmesi veya Tüzüğü, 

6.2.2. İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin 

noter tasdikli geçerliliği devam eden imza sirküleri aslı ve ticaret sicil gazetesi, 

6.2.3. İhaleye katılanın vekâleten katılması halinde vekâletname aslı ve vekil imza 

sirküleri aslı, 

6.2.4. Ortak girişim olması halinde geçerliliği noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, 



6 Temmuz 2020 – Sayı : 31177 RESMÎ GAZETE Sayfa : 55 

 

6.2.5. Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı, SMS için 

cep telefonu numarası, 

6.2.6. 2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı, 

6.2.7. İhale ile ilgili geçici teminat ve özel geçici teminat ödendiğine ilişkin makbuz veya 

süresiz teminat mektubu aslı, 

6.2.8. Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına 

dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı. 

7. Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihalelere katılacaklar yukarıda istenen belgeleri 

eksiksiz olarak ihale günü en geç saat 12.30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem 

Şefliğine ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37’nci maddesi 

hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini teslim edecektir. İhale için verilecek teklif 

mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (silinti, kazıntı olmayacak) 

yazılacaktır. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Telgraf 

veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul 

edilmeyecektir. Teklif sahibi Encümen huzurunda hazır bulunmadığı takdirde teklif son ve kesin 

olarak kabul edilecektir. 

 

KAPALI TEKLİF USULÜ İHALE EDİLECEK TAŞINMAZLAR 

S.N Cinsi Mahalle 
Ada 

Parsel 
Durumu KDV 

Muhammen 

Bedel (TL) 

Geçici 

Teminat (TL) 

İhale 

Saati 

1 Bina 
Gaybi 

Efendi 
225/46 

(Bir Bütün Olarak) 

(1.691,88 m2) 
Var 12.820.000,00 384.600,00 14.00 

 

Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde 

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Birimi’ne (Belediye Hizmet 

Binası Kat: 2) müracaatları ilan olunur. 4812/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma 

Kurulundan:  

Beykoz 2.Asliye Ceza Mahkemesi 10.04.2020 tarihli ve 2019/169 Esas sayılı yazısı 

ekinde yer alan “BEBEKLER NEREDEN GELİR?” isimli kitabın incelenmesi neticesinde; 

kitapta yer alan bazı yazıların 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak 

nitelikte olduğuna; bu sebeple söz konusu kitabın 1117 sayılı Kanunun 3266 sayılı Kanunla 

değişik 4 üncü maddesindeki sınırlamalara tâbi olmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 

 4730/1-1 
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Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 

ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" , “Öğretim Üyesi 
Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile 
Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve "Bahçeşehir Üniversitesi 
Akademik Personel Yükseltme ve Atama Esasları"nın ilgili hükümleri uyarınca öğretim 
elemanları alınacaktır. 

ÖĞRETİM ÜYESİ KADRO BAŞVURUSU GENEL ŞARTLAR 
1.Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-
Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 
657 Sayılı Devlet memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel koşullar, Üniversitemiz 
Senatosu'nca kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme 
ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlaması gerekmektedir. 

2.Yabancı Dil Yeterliliği 
a)Üniversitemiz Öğrenim Dili İngilizce olan bölümlerine başvuracak adayların eğitim, 

araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Üniversitemizde ilk 
kez öğretim üyesi olarak başvuracak adayların KPDS, ÜDS, YDS veya YÖK tarafından kabul 
edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 80 puan almış veya 23.03.2016 tarih 29662 sayılı 
Resmî Gazete’ de yayınlanan yönetmeliğin 8. Maddesini 7. Fıkrası a, b, c ve ç koşullarından 
birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir. 

b)Türkçe Öğretim Yapan Bölümler ile Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp 
Bilimleri bölümlerine yapılacak başvurularda KPDS, ÜDS, YDS veya YÖK tarafından Kabul 
edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 55 puan almış veya 23.03.2016 tarih 29662 sayılı 
Resmî Gazete’ de yayınlanan yönetmeliğin 8. Maddesini 7. Fıkrası a, b, c ve ç koşullarından 
birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir. 

3.Yukarıda belirtilen koşullara ek olarak başvurulan kadroya ilişkin özel koşullar 
açıklama sütununda belirtilmiştir. 

4.Tıp Fakültesi için yukarıdaki şartları sağlayan her aday ilan edilen kadroya başvurabilir. 
Değerlendirme sürecinde açıklama başlığı altında yer alan özel şartları sağlayanlar öncelik 
kazanacaktır 

ÖĞRETİM ÜYESİ KADRO BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER 
1.Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi adaylarının, bölümü ve başvuracağı alanı 

belirten bir dilekçe ve ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile birlikte İnsan Kaynakları Daire 
Başkanlığına ilanda belirtilen süre içerisinde şahsen veya kurye yoluyla başvuruda bulunmaları 
gerekmektedir. İlgili Formlara bau.edu.tr/insankaynaklari adresinden ulaşılabilir. 

2.YÖK Formatında detaylı özgeçmiş 
3.Doçentlik belgesi,(Profesör ve Doçent Kadrosu Başvuruları için) 
4.Onaylı diploma fotokopileri ve gerekli belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, 

Doçentlik) asılları ile birlikte getirildiğinde diploma onayları yapılacaktır. Yabancı ülkelerden 
alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. 

5.Yayın Puan Tablosu (Detaylı bilgi ve forma https://bau.edu.tr/insankaynaklari 
adresinden ulaşılabilir.) 

6.Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi veya 23.03.2016 tarih 29662 sayılı Resmi Gazete’ de 
yayınlanan yönetmeliğin 8. Maddesini 7. Fıkrası a, b, c ve ç koşullarından birini sağlayan belge 

7.Başvuru Formu (https://bau.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir. 
8.Başvuru Dilekçesi (https://bau.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir. 
9.Adayların tez, bilimsel çalışmalarını, atıflarını, yayınlarını ve araştırma eserlerini 

kapsayan akademik dosyayı, Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi adayları bir (1) takım 
dosya ve CD olarak teslim edeceklerdir. 

10.1 Adet Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı) 
11.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADRO BAŞVURUSU 

GENEL ŞARTLAR 
1.657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
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2.Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına atamalarda ALES'ten en az 70 
puan almış olmak. 

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADRO BAŞVURUSUNDA 
İSTENEN BELGELER 

1.Başvuru Dilekçesi (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadro ile ilgili olarak 
Fakülte/Yüksekokul, Unvanı, Başvuru Tarihi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-
mail vs.) açıkça belirtilecektir. 

2.Başvuru Formu (https://bau.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir. 
3.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 
4.Özgeçmiş,(YÖK Formatında) 
5.Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınav(ALES) Belgesi 
6.Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi veya 23.03.2016 tarih 29662 sayılı Resmi Gazete’ de 

yayınlanan yönetmeliğin 8. Maddesini 7. Fıkrası a, b, c ve ç koşullarından birini sağlayan belge 
7.Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge) 
8.Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca 

denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge) 
9.Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge) 
10.Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak onaylı 

belge) 
11.1 Adet Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı) 
Sınav Takvimi 
•İlan Tarihi  : 06.07.2020 
•Son Başvuru Tarihi  : 21.07.2020 
•Ön Değerlendirme Tarihi  : 24.07.2020 
•Giriş Sınavı Tarihi  : 27.07.2020 
•Sonuç Açıklama Tarihi  : 29.07.2020 
BAŞVURU YERİ: Bahçeşehir Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Yıldız 

Mahallesi Çırağan Caddesi No. 4 Beşiktaş İstanbul Tel: (212) 381 58 52, (212) 381 58 68 
Öğretim Elemanı kadrolarına başvuru yapacak olan adayların, istenen belgeler ile birlikte 

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına ilanda belirtilen süre içerisinde Şahsen veya Kurye yoluyla 
başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

Belgesi eksik olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuru dosyasında eksik 
belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak 
iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren (06 Temmuz – 21 Temmuz 2020) 15 
gündür. 
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İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz birimlerinde sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmek üzere, 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununun 4 maddesinin D fıkrası, 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri 

kapsamında, 2 (iki) adet Sürekli İşçi alımı yapılacaktır. 
 

Hizmet 

Türü 

Kadro 

Sayısı 
Yöntem 

Öğrenim 

Düzeyi 
İlan Şartı 

Temizlik 

Görevlisi 
1 

Noter Kura 

ve Sözlü 

Sınav 

İlkokul 

Mezunu 

İlan tarihi itibari ile 20 ila 40 (dahil) yaşları arasında 

olmak. Üniversitenin tüm işyerlerinde iç veya dış 

mekânda çalışmaya sağlık yönünden herhangi bir 

engeli bulunmadığını belgelendirmek. 

Güvenlik 

Görevlisi 
1 

Noter Kura 

ve Sözlü 

Sınav 

Önlisans 

Mezunu 

5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik temel 

eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik 

tarafından düzenlenen özel güvenlik kimlik kartına 

sahip olmak. İlan tarihi itibari ile 20 ila 30 (dahil) 

yaşları arasında olmak. Erkek adaylar en az 170 cm 

boyunda olmak. Kadın adaylarda en az 165 cm 

boyunda olmak. Boy uzunluğunun santimetre 

cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15 

kilodan az ya da fazla olmamak. (Sağlık 

kuruluşlarından belgelendirilmelidir). 
 

BAŞVURU ŞARTLARI 

Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün 

içerisinde İzmir İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr 

internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler. 

GENEL ŞARTLAR 

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. 

- 20 yaşını tamamlamış olmak. 

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almamak. 

- Talepler İzmir ili Menemen ilçesi düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibariyle 

İzmir’de (Menemen) ikamet edenlerin başvuruları kabul edilecektir. 

- Adaylar vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir 

durumu olmamak. 

- Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel bedenen, aklen ve 

ruhen sağlık sorununun olmadığını belgelendirmesi gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul 

etmiş sayılacaklardır. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.) 

- Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor 

olmamak. 
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- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci 

maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olması aranır. 

- Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir. 

- Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava 

katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 

- Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya 

meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 

- Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümleri gereğine göre işlem tesis edilir. 

SÖZLÜ SINAV VE KURA İŞLEMLERİ 

- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 10 ‘uncu maddesinin 1 inci fıkrasına göre kura çekimi noter huzurunda 

yapılacaktır. 

- Noter kura çekimi, Üniversitemiz internet sitesinde (https://www.bakircay.edu.tr) kura 

çekimini canlı olarak izleyebilecektir. COVİD-19 Pandemisi ile mücadele kapsamında alınan 

tedbirler dolayısıyla kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday alınmayacaktır. 

- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 17’nci maddesinin 1inci fıkrasına göre kura sonucu belirlenen adaylara 

sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden 

değerlendirilecek olup adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan 

üzerinden tespit edilecektir. 

- Sözlü sınava alınacak asıl adayların listesi açık iş sayısının dört katı, öncelik hakkına 

sahip olanların dört katı olarak kura çekimi sonucu belirlenir. Kura ile ayrıca aynı sayıda yedek 

adayın isimlerini kapsayan bir liste oluşturulur. 

- Yapılan sınavlar sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar Üniversitemizin 

internet sitesinde (https://www.bakircay.edu.tr) ilan edilecek olup, bu duyuru tebliğ mahiyetinde 

kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yo lu ile ayrıca tebligat yapılmaz. 

- Başvuru yapan adayların başvuru sürecini belirtilen internet adresinden takip etmeleri 

önem arz etmektedir. 

MÜLAKAT SONUÇLARINA İTİRAZ 

Adaylar, mülakat sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 2 (İki) iş günü içinde Mülakat 

Komisyonunca değerlendirilmek üzere yazılı olarak itiraz edebilir. Yapılan itirazlar, ulaştıktan 

sonra 3 (Üç) iş günü içinde Mülakat Komisyonunca karara bağlanır. Dilekçe verme usulüne 

uygun yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

İŞE GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER 

1) Başvuru Dilekçesi 

2) Başvuru Formu 

3) Fotoğraf (2 adet) 

4) Nüfus Cüzdan Fotokopisi (onaylı yada aslı getirildiğinde onay yapılacaktır) 

5) İkametgah Belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.) 

6) Adli Sicil Belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.) 

7) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi (Onaylı yada aslı getirildiğinde 

onay yapılacaktır) 
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8) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi fotokopisi (e-devlet çıktısı, onaylı ya da aslı 

getirildiğinde onay yapılacaktır) 

9) SGK’dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (Karekodlu veya barkodlu 

E-devlet çıktısı kabul edilecektir.) 

10) Özel Güvenlik Görevlisi sertifikası ve kimlik kartı fotokopisi ve aslı (Güvenlik 

Görevlisi kadrosu için başvuran adaylardan istenilecek) 

11) Sağlık Raporu (Genel Şartlar bölümünde belirtilen sağlık koşullarını sağladığını 

gösteri Sağlık Kurulu Raporunu ibraz edeceklerdir.) Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle 

gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin 

sona ermesine müteakip göreve başlamaları sağlanacaktır. Sözlü mülakat sonucu yedek aday 

listesinde yer alanlar belge teslimi yapmayacaklardır. 

DİĞER HUSUSLAR 

1) İşe başlamaya hak kazanan adaylar istenilen belgeleri Üniversitemiz Personel Daire 

Başkanlığına süresi içerisinde şahsen getirebileceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak 

başvurular dikkate alınmayacaktır. 

2) Atama hakkı kazanan ancak işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan 

anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlanmak 

suretiyle yerleştirme yapılacaktır. 

3) Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal 

işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. İdaremiz tarafından 

kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

4) Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar asil adayların taşıdığı şartları yerine 

getirmelidir. 

5) Göreve başlamaya hak kazananların asil adayların sonuçları Üniversitemiz internet 

sitesinde https://www.bakircay.edu.tr ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat 

yapılmayacaktır. 

6) Yapılan sözlü mülakat sonucunda asil olarak belirlenenlerin, yazılı tebligat yapılmak 

suretiyle göreve başlamaları sağlanacaktır. 

7) İlgililerin brüt ücret tutarı, çalıştırılacağı hizmet türü itibarıyla brüt asgari ücretin %10 

artırımlı olarak uygulanması sonucu bulunacak tutarı aşmayacak şekilde Üniversitemizce 

belirlenir. 

SÜREKLİ İŞÇİLERİN İŞE ALIM TAKVİMİ 

İlan Başvuru Başlama ve Bitiş Tarihi  : 06.07.2020 / 10.07.2020 

Başvuranların Listesinin İŞKUR’dan Bildirimi ve İlan Edilmesi : 13.07.2020 

Noter Kurası Tarihi ve Saati (İlan edilen kadro sayısının 4 katından az olması halinde 

noter kurasına ihtiyaç duyulmaksızın tüm adaylar mülakata alınacaktır.) : 14.07.2020 Saat: 10.00 

Kura Sonuçların Yayınlanması (Asıl ve Yedek Adaylar) : 17.07.2020 

Mülakat Sınavının Yapılması  : 20.07.2020 Saat: 10:30 

Mülakat Sınav Sonucunun Açıklanması : 20.07.2020 

İstenilen Belgelerin Teslim Edilmesi  : 23 07.2020 - 26.07.2020 

 4778/1-1 
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Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI 

Öğretim üyesi alım ilanı; 

Üniversitemizin belirtilen bölümünde görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim 

Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara 

öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili yönetmelik hükümlerine göre asgari başvuru 

koşullarını sağlamış olmak şartıyla üniversitemiz web sitesinde belirtilen evrakları süresi 

içerisinde Üniversite Meydanı, No: 2, Mustafapaşa, Ürgüp/Nevşehir’de bulunan Üniversitemiz 

rektörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde, 

adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. 

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içerisinde yapılmayan, posta ve 

e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular şahsen yapılacaktır. Bir kişi 

birden fazla kadroya başvuramaz. Başvuru için gerekli belgelere üniversitemiz web sitesinden 

(www.kapadokya.edu.tr) ulaşılabilir. 

Fakülte/Enstitü/ 

Yüksekokul 
Bölüm/Program 

Kadro 

Unvanı 
Özel Şartlar 

Kadro

Sayısı

Beşeri Bilimler 

Fakültesi 

Türk Dili ve 

Edebiyatı 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Yüksek lisans ve doktorasını Türk Dili ve 

Edebiyatı alanında yapmış olmak. Dilbilim, 

Yeni Türk Dili ve Osmanlı Türkçesi üzerine 

çalışmaları bulunmak. 

1 

Doktor öğretim üyesi kadrosu için gerekli belgeler; 

1. Başvuru formu, 

2. YÖK formatında özgeçmiş, 

3. Yayın listesi, 

4. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi. 

5. T.C. kimlik kartı / Nüfus cüzdanı örneği, 

6. 2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı/soyadı ve başvurulan kadro 

yazılacaktır) , 

7. Erkek adaylar askerlik belgelerinin tasdikli örneğini, 

8. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD kaydı. 

Öğretim üyesi dışındaki kadrolara personel alım ilanı; 

Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 

Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacaktır. 
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Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 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” kapsamındaki şartları 

taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. Başvurular şahsen veya posta yoluyla 

yapılacaktır. 

Öğretim görevlisi kadrosu için gerekli belgeler; 

1. Başvuru Dilekçesi (Başvurdukları Bölüm Adı, İlan Tarihi, Yazışma Adresi ve Telefon 

Numaralarını İçeren Başvuru Dilekçesi) 

2. Başvuru formu, 

3. ALES sonuç belgesi, 

4. ALES muafiyeti için görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet 

belgesi ve atama olur yazısı, 

5. Dil puanı şartı olan bölümlerde, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı 

dil sınavından ve/ veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir 

belge, 

6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 

7. Özgeçmiş, 

8. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, 

9. Lisans/Lisansüstü Mezuniyet Belgeleri (onaylı belge veya E-Devlet üzerinden 

alınabilir), 

10. Lisans not dökümü (onaylı belge), 

11. Son altı ayda çekilmiş 2 adet fotoğraf, 

12. Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (onaylı belge veya E-Devlet üzerinden 

alınabilir) 

13. Lisans mezunlarının alanları ile ilgili 2 (iki) yıl iş tecrübesi olduğunu gösterir belge 

(tecrübe şartı aranan kadrolar için Lisans mezuniyet sonrası, çalışılan iş ile ilgili SGK’dan 

alınacak onaylı hizmet dökümü eklenmesi gerekmektedir. Belirtilen süreyi tamamlamaması 

halinde başvuru kabul edilmeyecektir.), 

14. Arşiv kayıtlı adli sicil kaydı (E-Devlet üzerinden alınabilir) 

Sınav Takvimi: 

İlk Başvuru Tarihi : 06.07.2020 

Son Başvuru Tarihi : 20.07.2020 

Ön Değerlendirme Tarihi : 21.07.2020 

Sınav Tarihi : 23.07.2020 

Sonuç Açıklama Tarihi : 24.07.2020 

Posta Adresi : Kapadokya Üniversitesi 50420 Mustafapaşa-Ürgüp/Nevşehir 
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NOT: 

• E-Devlet üzerinden temin edilemeyen mezuniyet belgeleri, transkript ve askerlik 

belgelerinin aslı veya resmi kurumlarca onaylı suretleri ve yabancı ülkelerden alınmış 

diplomaların Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin onaylı örneği olması 

gerekmektedir. 

• Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde 

atamaları yapılmayacak, yapıldıysa iptal edilecektir. Başvuruda bulunan aday bu şartı kabul etmiş 

sayılır. 

• Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları üniversitemiz web sitesinde 

(www.kapadokya.edu.tr) yayınlanacak olup aynı zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat 

yapılmayacaktır. 

• Sınavlar Mustafapaşa Yerleşkesinde yapılacaktır. 

• Adaylar tek bir kadro ilanına başvuruda bulunabilirler. Birden fazla kadroya başvuran 

adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır (Birden fazla kadro ilanı olması 

durumunda) 

• Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar belirtilen adrese ulaşması 

gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. 

İletişim: ik@kapadokya.edu.tr 
 

Fakülte/Enstitü/ 

Yüksekokul 

Bölüm/ 

Program 

Kadro 

Unvanı 
Özel Şartlar ALES 

Yabancı 

Dil 

Kadro 

Sayısı 

Kapadokya 

Meslek 

Yüksekokulu 

İlk ve Acil 

Yardım 

Öğr. 

Gör. 

Tıp Fakültesi, Hemşirelik, Acil 

Yardım ve Afet Yönetimi 

bölümlerinden birinden lisans 

mezunu olmak. Yüksek lisans 

yapmış olmak. 

70 Muaf 1 

Kapadokya 

Meslek 

Yüksekokulu 

Uçak 

Teknolojisi 

Öğr. 

Gör. 

Uçak Elektrik Elektronik lisans 

mezunu olmak ve alanında tezli 

yüksek lisans yapmış olmak. 

70 Muaf 1 

Kapadokya 

Meslek 

Yüksekokulu 

Fizyoterapi 
Öğr. 

Gör. 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans 

mezunu olmak ve alanında tezli 

yüksek lisans yapmış olmak. Bir 

yükseköğretim kurumunda en az iki 

yarıyıl ders vermiş olmak. 

70 Muaf 1 

 4740/1-1 
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden: 
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Sabancı Üniversitesi Rektörlüğünden: 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği doğrultusunda Üniversitemize daimi statüde öğretim üyesi alınacaktır.  

Öğretim Üyesi İlan Tarihleri 

İlan Tarihi : 06.07.2020 

İlana Son Başvuru Tarihi : 20.07.2020 

 

FAKÜLTE UZMANLIK 

ALANI 

UNVANI ADET ARANAN NİTELİKLER 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Elektrik ve 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

1 Kablosuz iletişim ağları ve 

teknolojileri, dinamik spektrum 

erişim modellenmesi ve spektrum 

yonetimi konularında üst düzey 

ve uluslararası dergilerde yayın 

yapmış olmak. 

 

İlanla ilgili ayrıntılı bilgiye Üniversitemizin İlanla ilgili ayrıntılı bilgiye Üniversitemizin 

https://www.sabanciuniv.edu/tr/akademik-pozisyon-ilanlari web sayfasında bulunan Akademik İş 

Başvuruları kısmından ulaşılabilir.  

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 

Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen 

unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır. Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 

sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına 

Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması 

gerekmektedir 

Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular kadro alımı 

yapacak olan ilgili fakülteye istenen belgeler ile birlikte posta yoluyla yapılacaktır. (Not: Süresi 

içerisinde yapılmayan ve eksik belgesi olan başvurular kabul edilmeyecektir.) 

Öğretim Görevlisi Kadro İlanı 

İlan Tarihi : 06.07.2020 

Son Başvuru Tarihi : 20.07.2020  

Ön Değerlendirme Duyuru Tarihi : 22.07.2020  

Giriş Sınavı Tarihi : 06.08.2020 

Sonuç Açıklama Tarihi : 13.08.2020  

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : https://sl.sabanciuniv.edu/ 

Başvuru Şekli : Posta Yolu ile 

Telefon Numarası : 0216 483 91 31  

Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri  : e-posta: ebru.ozgurkati@sabanciuniv.edu 

  Diller Okulu, Orta Mah. Üniversite Cad. No:27  

  34956 Orhanlı - Tuzla / İSTANBUL  

  (Evrakların gönderileceği kişi: Sn. Ebru Özgür Katı) 
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İlana Çıkılan Birim, Kadro Unvanı ve Özel Şartlara Ait Bilgiler: 
 

Birimi Bölüm 
Kadro 
Unvanı 

Kadro 
Sayısı

ALES 
Puan 
Şartı 

YDS 
/Eşdeğeri 
Puan Şartı

Özel Şartlar 

Rektörlük 
Ortak 

Dersler 
Bölümü 

Öğr. 
Gör. 

1 70 80 

Fakültelerin İngilizce Öğretmenliği
bölümünden lisans mezunu olmak 
ve İngilizce Öğretmenliği, İngilizce 
Dil Bilimi, ya da İngiliz Dili ve 
Edebiyatı bölümlerinin birinden en 
az tezli yüksek lisans eğitimini 
tamamlamış olmak. Üniversite 
seviyesinde 5 sene ve üzeri 
deneyimi bulunmak. Hem hazırlık 
hem de bölüm İngilizcesi 
düzeyinde deneyimi olmak. Ölçme, 
değerlendirme ve müfredat 
geliştirme konularında deneyim 
sahibi olmak.  

 
Öğretim Görevlisi Kadrosu İçin İstenen Evraklar 
1.Özgeçmiş/YÖK Formatlı Özgeçmiş (Dört A4 sayfayı geçmemelidir ve en az üç referans 

e-posta ve iletişim bilgileri ile belirtilmelidir.) 
2.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
3.2 adet vesikalık fotoğraf 
4.Öğrenim Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans varsa Doktora Diploma ve Lisans Transkripti 

Fotokopilerinin noter onaylı olması - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin 
onaylanmış olması ve fotokopisinin de noter onaylı olması gerekmektedir.) 

5.Merkezi sınav (ALES) belgesinin sistem barkodlu kopyası (ALES muafiyeti var ise 
daha önce çalıştığı kurumdan alınmış, "2547 sayılı Yükseköğretim Kurulu Mevzuatına göre 
Öğretim Görevlisi olarak çalışmıştır." kaşeli, onaylı yazısı.) 

6.Yabancı dil sınavı (YDS /eşdeğeri) belgesinin sistem barkodlu kopyası  
7.Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-devletten alınabilir.) 
8.Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge 

(Bakaya durumda olmamak) 
Adayların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar belirtilen evrakları şahsen veya kargo 

yoluyla Ebru Özgür Katı'ya (Sabancı Üniversitesi, Diller Okulu, Orta Mahalle, Üniversite 
Caddesi, no:27 34956 Tuzla /İstanbul ) ulaştırmaları gerekmektedir. Eksik belgelerle başvuru ve 
süresi içerisinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.  

Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Sabancı Üniversitesi, Diller Okulu web 
adresinde (https://sl.sabanciuniv.edu/ ) yayınlanacak olup tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca 
tebligat yapılmayacaktır. 

Araştırma Görevlisi Kadro İlanları 
İlan Tarihi : 06.07.2020 
Son Başvuru Tarihi : 20.07.2020  
Ön Değerlendirme Duyuru Tarihi : 11.08.2020  
Giriş Sınavı Tarihi : 31.08.2020 
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Sonuç Açıklama Tarihi : 07.09.2020 

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : http://fass.sabanciuniv.edu 

Başvuru Şekli : Posta yolu ile  

Telefon Numarası : 0216 483 92 65 

Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri  : e-posta: sumru.kucuka@sabanciuniv.edu 

 Adres : Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Orta Mah. 

Üniversite Cad. No:27  

  34956 Orhanlı - Tuzla / İSTANBUL  

  (Evrakların gönderileceği kişi: Sn. Sumru Küçüka) 

 

İlana Çıkılan Birim, Kadro Unvanı ve Özel Şartlara Ait Bilgiler: 

 

Fakülte Programı Kadro Unvanı
Kadro

Sayısı 

ALES-

EA 

Puan 

Şartı 

YDS 

/Eşdeğeri 

Puan 

Şartı 

Özel Şartlar 

Sanat ve 

Sosyal 

Bilimler 

Fakültesi 

Ekonomi 

(İngilizce) 
Arş. Gör. 1 70 80 

Ekonomi ya da İktisat 

alanlarında alanlarında tezli 

yüksek lisans veya doktora 

öğrencisi olmak. 2547 sayılı 

kanunun 50/d maddesi uyarınca 

alım yapılacaktır. Yazılı Giriş 

Sınavı, Üniversitemizin eğitim 

dilinin İngilizce olmasından 

dolayı, İngilizce olarak 

yapılacaktır. 

 

İlan Tarihi : 06.07.2020 

Son Başvuru Tarihi : 20.07.2020  

Ön Değerlendirme Duyuru Tarihi : 28.07.2020  

Giriş Sınavı Tarihi : 10.08.2020 

Sonuç Açıklama Tarihi : 24.08.2020 

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : http://fass.sabanciuniv.edu 

Başvuru Şekli : Posta yolu ile  

Telefon Numarası : 0216 483 92 65 

Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri  : e-posta: sumru.kucuka@sabanciuniv.edu 

Adres : Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Orta Mah. 

Üniversite Cad. No:27 34956 Orhanlı - Tuzla / 

İSTANBUL (Evrakların gönderileceği kişi: Sn. 

Sumru Küçüka) 
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İlana Çıkılan Birim, Kadro Unvanı ve Özel Şartlara Ait Bilgiler: 

Fakülte Programı 
Kadro 
Unvanı 

Kadro 
Sayısı 

ALES-EA 
Puan Şartı 

YDS 
/Eşdeğeri 

Puan 
Şartı 

Özel Şartlar 

Sanat ve 
Sosyal 

Bilimler 
Fakültesi 

Görsel 
Sanatlar ve 

Görsel 
İletişim 
Tasarımı 

(İngilizce) 

Arş. 
Gör. 

1 70 80 

Görsel Sanatlar ve Görsel 
İletişim Tasarımı, Görsel 
Sanatlar, Görsel İletişim 
Tasarımı, Güzel Sanatlar, 
Endüstriyel Tasarım, Grafik 
Tasarım, Medya ve İletişim, 
Sanat Tarihi alanlarında tezli 
yüksek lisans veya doktora 
öğrencisi olmak. 2547 sayılı 
kanunun 50/d maddesi uyarınca 
alım yapılacaktır. Yazılı Giriş 
Sınavı, Üniversitemizin eğitim 
dilinin İngilizce olmasından 
dolayı, İngilizce olarak 
yapılacaktır. 

 
İlan Tarihi : 06.07.2020 
Son Başvuru Tarihi : 20.07.2020  
Ön Değerlendirme Duyuru Tarihi : 23.07.2020  
Giriş Sınavı Tarihi : 14.08.2020 
Sonuç Açıklama Tarihi : 28.08.2020 
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : http://fens.sabanciuniv.edu 
Başvuru Şekli : Posta yolu ile  
Telefon Numarası : 0216 483 92 65 
Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri  : e-posta: sinem.aydin@sabanciuniv.edu 
Adres : Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Orta 

Mah. Üniversite Cad. No:27 34956 Orhanlı - 
Tuzla / İSTANBUL  (Evrakların gönderileceği 
kişi: Sn. Sinem Aydın) 

 
İlana Çıkılan Birim, Kadro Unvanı ve Özel Şartlara Ait Bilgiler: 

Fakülte Programı 
Kadro 

Unvanı 

Kadro 

Sayısı 

ALES-

SAYISAL 

Puan 

Şartı 

YDS 

/Eşdeğeri 

Puan 

Şartı 

Özel Şartlar 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Moleküler Biyoloji, 

Genetik ve 

Biyomühendislik 

(İngilizce) 

Arş. Gör. 1 70 80 

Moleküler Biyoloji, Genetik ve 

Biyomühendislik alanında tezli yüksek 

lisans veya doktora öğrencisi olmak. 

2547 sayılı kanunun 50/d maddesi 

uyarınca alım yapılacaktır. Yazılı Giriş 

Sınavı, Üniversitemizin eğitim dili 

İngilizce olmasından dolayı, İngilizce 

olarak yapılacaktır.  
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Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Bilgisayar Bilimi ve 

Mühendisliği 

(İngilizce)  

Arş. Gör. 1 70 80 

Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği 

alanında tezli yüksek lisans veya 

doktora öğrencisi olmak. 2547 sayılı 

kanunun 50/d maddesi uyarınca alım 

yapılacaktır. Yazılı Giriş Sınavı, 

Üniversitemizin eğitim dili İngilizce 

olmasından dolayı, İngilizce olarak 

yapılacaktır. 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Elektronik Mühendisliği 

(İngilizce) 
Arş. Gör. 1 70 80 

Elektronik Mühendisliği tezli yüksek 

lisans veya doktora öğrencisi olmak. 

2547 sayılı kanunun 50/d maddesi 

uyarınca alım yapılacaktır. Yazılı Giriş 

Sınavı, Üniversitemizin eğitim dili 

İngilizce olmasından dolayı, İngilizce 

olarak yapılacaktır. 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Malzeme Bilimi ve 

Nano Mühendislik 

(İngilizce) 

Arş. Gör. 2 70 80 

Malzeme Bilimi ve Nano Mühendislik 

alanında tezli yüksek lisans veya 

doktora öğrencisi olmak.. 2547 sayılı 

kanunun 50/d maddesi uyarınca alım 

yapılacaktır. Yazılı Giriş Sınavı, 

Üniversitemizin eğitim dili İngilizce 

olmasından dolayı, İngilizce olarak 

yapılacaktır. 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Mekatronik 

Mühendisliği (İngilizce) 
Arş. Gör. 1 70 80 

Mekatronik Mühendisliği alanında 

tezli yüksek lisans veya doktora 

öğrencisi olmak. 2547 sayılı kanunun 

50/d maddesi uyarınca alım 

yapılacaktır. Yazılı Giriş Sınavı, 

Üniversitemizin eğitim dili İngilizce 

olmasından dolayı, İngilizce olarak 

yapılacaktır. 

 

Genel Şartlar: 

1.657 sayılı kanunun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak gerekmektedir. 

2.Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz 

beş (35) yaşını doldurmamış olmak gerekir. 
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3.Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her 

türlü atamada ALES’ten en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. 

4.Yabancı Dil Seviye Tespit sınavından (YDS ve muadilleri) en az 80 (veya muadili) 

puan almış olmak.  

5.Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 

hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği 

Yükseköğretim kurulu kararıyla belirlenir. 

6.Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. 

7.İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme 

veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir. 

Araştırma Görevlisi Kadrosu İçin İstenen Belgeler: 

1.Eksiksiz doldurulmuş fotoğraflı ''Araştırma Görevlisi Kadrosu Başvuru Formu''na 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi için https://fens.sabanciuniv.edu/tr/arastirma-

gorevlisi-pozisyonlari linkinden Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi için 

https://fass.sabanciuniv.edu/tr/arastirma-gorevlisi-basvuru-formu ulaşabilirsiniz.  

2.Başvuru Dilekçesi (Başvuruda bulunulan ilgili Üniversite/Fakülteyi, Kadro Ünvanını ve 

iletişim bilgilerini belirten imzalı başvuru dilekçesi.) 

3.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

4.Özgeçmiş / YÖK Formatlı  

5.Yabancı Dil Belgesi (YDS veya muadili bir sınavdan en az 80 puan veya muadili bir 

puan alınmalı) 

6.ALES belgesi fotokopisi.  

7.Onaylı Lisans/Lisansüstü diploması fotokopisi 

8.Yurtdışı Üniversitelerden mezun adaylar için denklik belgesi 

9.Resmi transkript belgeleri (Lisans, lisansüstü) 

10.Öğrenci Belgesi (Yüksek lisans, doktora) 

11.2 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş olmalı) 

12.Adli Sicil Kaydı (e-devletten alınan belgeler geçerlidir ) 

13.Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge. 

Resmi onaylı ve karekodlu doğrulanabilir tüm dijital belgelerle başvuru yapılabilir. 

Başvuru süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, kargo ile 

gönderilen belgelerin son başvuru tarihine kadar Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler 

Fakültesi ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlık Ofisine ulaşmış olması 

gerekmektedir. Kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Sonuçlar Sanat ve Sosyal Bilimler 

Fakültesi ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi web adresinde yayınlanacaktır. Ayrıca 

duyuru yapılmayacaktır. 

 4925/1-1 
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili 

maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak olan adayların ilanın yayım tarihinden 

itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlüğe, Doktor Öğretim 

Üyesi kadroları için ilgili birimlere şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. 

Adayların Üniversitemiz web sitesinde yayınlanan Akademik Personel 

Yükseltilme/Atanma Başvuru ve Değerlendirme Koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir. 

Profesör kadrosu için : Dilekçe, özgeçmiş ve 6 takım bilimsel yayın dosyası 

Doçent kadrosu için :  Dilekçe, özgeçmiş ve 4 takım bilimsel yayın dosyası. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için: Dilekçe, özgeçmiş, doktora ya da uzmanlık belgesi 4 

takım bilimsel yayın dosyası. 

Adaylar bilimsel yayın dosyalarının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, diğer nüshalarını 

elektronik ortamda (taşınabilir bellek) teslim edebilirler. 

 

BİRİMİ ANABİLİM DALI/ PROGRAM UNVAN AD AÇIKLAMA 

Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Profesör 1 İlgili alanda çalışmaları olmak 

Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Doçent 1 İlgili alanda çalışmaları olmak 

Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Doçent 1 İlgili alanda çalışmaları olmak 

Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Doçent 1 
Müziksel işitme okuma yazma eğitimi üzerine 

çalışmaları olmak. 

Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Doçent 1 MIDI programlama üzerine çalışmış olmak. 

Eğitim Fakültesi Resim İş Eğitimi Doçent 1 
Kimlik ve şiddet olgularının sanata etkisi üzerine 

çalışmış olmak. 

Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Doçent 1 İlgili alanda çalışmaları olmak 

Fen Fakültesi Anorganik Kimya Doçent 1 
Hesaplamalı anorganik kimya üzerine çalışmaları 

olmak. 

İlahiyat Fakültesi Kelam Doçent 1 İlgili alanda çalışmaları olmak 

Mühendislik Fakültesi Nanoteknoloji Mühendisliği Doçent 1 İlgili alanda çalışmaları olmak 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Doçent 1 İlgili alanda çalışmaları olmak 

Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Doçent 1 İlgili alanda çalışmaları olmak 

Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Doçent 1 İlgili alanda çalışmaları olmak 

Cumhuriyet Sosyal 

Bilimler MYO 
Çağrı Hizmetleri Dr.Öğr.Üyesi 1 

KOBİ’lerde pazarlama sorunları ve dijital pazarlama 

üzerine çalışmış olmak. 

Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Dr.Öğr.Üyesi 1 
Parkinson hastalarının periodontal sağlığı üzerine 

çalışmış olmak. 

Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Dr.Öğr.Üyesi 1 
Sınıf eğitimi alanında doktora yapmış olup, STEM 

eğitimi üzerine çalışmaları olmak. 

Fen Fakültesi Analiz ve Fonksiyon Teorisi Dr.Öğr.Üyesi 1 Spektral teori üzerine çalışmış olmak 
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İktisadi ve İdariBilimler 

Fakültesi 
İktisat Teorisi Dr.Öğr.Üyesi 1 

İktisat Anabilim Dalında doktora yapmış olup ekonomik 

ve yeşil büyüme üzerine çalışmaları olmak. 

İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Dr.Öğr.Üyesi 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak. 

İletişim Fakültesi Araştırma Yöntemleri Dr.Öğr.Üyesi 1 
Halkla ilişkiler ve tanıtım alanında doktora yapmışolup, 

biyopolitika üzerine çalışmaları olmak. 

Mühendislik Fakültesi Proses ve Reaktör Tasarımı Dr.Öğr.Üyesi 1 Nanokompozitlerin sentezi üzerine çalışmaları olmak. 

Sağlık Hizmetleri MYO 
Tıbbi Dökümantasyon ve 

Sekreterlik 
Dr.Öğr.Üyesi 1 

Kamu hastaneleri ve sağlık politikaları üzerineçalışmış 

olmak. 

Sağlık Hizmetleri MYO Optisyenlik Dr.Öğr.Üyesi 1 
Fizik veya fizik öğretmenliği alanında doktora 

yapmışolup, optisyenlik üzerine çalışmaları olmak. 

Sivas Teknik Bilimler 

MYO 

Elektronik 

HaberleşmeTeknolojisi 
Dr.Öğr.Üyesi 1 

Dirac ve Sturm liouville operatörleri üzerine çalışmış 

olmak 

 4909/1/1-1 

—— • —— 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI 

-Üniversitemize “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 

Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır. 

-İlanda  belirtilen  kadrolara  başvuru  için  gerekli  bilgi,  belge  ve  sonuçlara  

üniversitemiz  internet sayfası www.cumhuriyet.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

-Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların ilgili Birimlere 

şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir. İnternetten yapılan başvurular kabul 

edilmeyecektir. 

BİRİMİ BÖLÜMÜ UNVANI AD NİTELİK 

REKTÖRLÜK 
UYGULAMALI 

BİRİMLER (TÖMER) 

ÖĞRETİM 

GÖREVLİSİ 

(DERS 

VERECEK) 

1 

Lisans ve tezli yüksek lisansını “Türkçe Eğitimi” alanında 

yapmış olmak. Türkçe öğretimi alanında 10 yıl tecrübeli 

olmak 

Son Başvuru Tarihi   : 21.07.2020  

Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi  : 22.07.2020  

Giriş Sınavı Tarihi   : 24.07.2020 

Sonuç Açıklama Tarihi  : 27.07.2020 

Başvuru Adresi  : Türkçe Öğretim Merkezi Müdürlüğüne (TÖMER) 

T.C. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü, 

Kayseri Caddesi, Yenişehir Mahallesi,  

58140, Merkez Kampüs/SİVAS 

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.cumhuriyet.edu.tr 
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Genel Şartlar ve Özel Şartlar 

-657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak 

-ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 

sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan 

almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme 

ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 

-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 

hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği 

Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. 

-Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine 

sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak 

şartı aranır. 

Başvuruda İstenen Belgeler: 

1-Başvuru Formu 

2-Özgeçmiş, 

3-Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge 

4-Lisans / Lisansüstü mezuniyet belgelerinin onaylı fotokopisi veya E-Devlet çıktısı 

(Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.) 

5-Transkript fotokopisi (Lisans eğitimi ile ilgili), ilgili kurumdan onaylı 

6-ALES Sonuç Belgesi, 

7-Yabancı Dil Belgesi 

8-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 

9-Fotoğraf (1 adet) 

10-Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi (Önemli Notlar kısmında ayrıntıları yer almaktadır.) 

Önemli Notlar: 

1-Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime 

ulaşması gerekmektedir. 

2-Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve 

kuruluşu/şirket/firmadan hizmet belgesi ve onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir. 

3-Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

4-Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. 

5-Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma ve İlanın her 

aşamasını iptal etme hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular 

tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

 4909/2/1-1 
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Hastanesine 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) 

fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve 

değişikliklerine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, 

yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel 

alınacaktır. 

 

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN 

KOD 

NO 
ÜNVANI BÜTÇESİ ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER 

HE01 Hemşire Özel Bütçe 25* 

- Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik alanından 

mezun olmak. (Yenidoğan, Çocuk ve Yetişkin Yoğun 

Bakımlarında çalıştırılacaktır.) 

HE02 Hemşire Özel Bütçe 25* 

- Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik alanından 

mezun olmak. 

-Yataklı tedavi hizmeti sunan hastanelerde en az 1 (bir) 

yıl çalışmış olmak.(Yenidoğan, Çocuk ve Yetişkin 

Yoğun Bakımlarında çalıştırılacaktır.) 

ST01 
Sağlık 

Teknikeri 
Özel Bütçe 1 

- Perfüzyon alanında lisans eğitimi veren fakülte veya 

yüksekokullardanmezun veya diğer lisans eğitimleri 

üzerine perfüzyon alanında yüksek lisans yapmış olmak.

ST02 
Sağlık 

Teknikeri 
Özel Bütçe 39** 

-Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ön lisans 

programı mezunu olmak. 

-Yataklı tedavi hizmeti sunan hastanelerde “Tıbbi 

Sekreter” olarak en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak. 

DS01 

Diğer 

Sağlık 

Personeli 

Özel Bütçe 11** 

-Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ön lisans 

programı mezunu olmak. 

-Yataklı tedavi hizmeti sunan hastanelerde “Tıbbi 

Sekreter” olarak en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak. 

DS02 

Diğer 

Sağlık 

Personeli 

Özel Bütçe 1 -Odyoloji bölümü lisans programından mezun olmak. 

DS03 

Diğer 

Sağlık 

Personeli 

Özel Bütçe 1 
- Dil ve Konuşma Terapisi bölümü lisans programı 

mezunu olmak. 

 

*Göreve başlayıp çalıştığı birimde mesleki yeterlilik anlamında uyum sağlayamayanların 

görev yeri değiştirilmeyip sözleşmesi fesih edilecektir. 

**SGK Hizmet Dökümü belgesinde ilgili meslek kodu ile istenilen primli gün sayısının 

karşılanmış olması gerekir. 
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GENEL ŞARTLAR 

 Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. 

maddesinde belirtilen genel şartlar aranır. 

 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak, Lisans mezunlarında 

KPSSP3, önlisans mezunlarında KPSSP93 ve lise mezunlarında KPSSP94 puanları esas 

alınacaktır. 

 Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak. 

 Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak. 

 Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B 

maddesinin  “Bu  şekilde  istihdam edilenler , hizmet sözleşmesi esaslarına 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.” hükmüne uygun olması . 

 Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir. 

 Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem 

yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel 

ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI 

 Müracaatlar ilanın resmi gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde 

Cumhuriyet Üniversitesi resmi internet sayfası www.cumhuriyet.edu.tr den ilan tarihi itibariyle 

temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte (belgelerin aslı görülerek 

Üniversitemiz Hastanesince onaylanmış) Üniversitemiz Hastanesine şahsen müracaat etmeleri 

gerekmektedir. Posta, Fax ve internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

 Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla 

pozisyona başvuru yapılamayacaktır. 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI 

 Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik olanlar ve 

nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. 

 Atanmaya  hak  kazanan  adayların  isimleri  başvuru  bitim  tarihi  itibariyle  en  geç  

10  (on)  iş  günü  içerisinde www.cumhuriyet.edu.tr adresinden  ilân  edilecektir.  Bu  ilân  tebliğ  

mahiyetinde  olacağından  ayrıca  tebligat yapılmayacaktır. Adayların puanlarının eşit olması 

halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya 

öncelik tanınacaktır. 

 İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir. 

İstenilen Belgeler :  

1) Başvuru formu 

2) Öğrenim belgesi 

3) 2018 KPSS sonuç belgesi 

4) Çalışma belgesi ve sigorta döküm cetveli (Çalışma niteliği aranan unvanlara başvuran 

adaylar için.) 

 4910/1-1 
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Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ) ALIM İLANI 

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi ve Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğünde 657 

sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve 

giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere, 28.06.1978 tarih ve 16330 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2 nci maddesinin (b) 

fıkrasına göre, aşağıda belirtilen unvanlarda 2018 yılı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak 

suretiyle toplam 149 adet sözleşmeli personel alınacaktır. 

 

ÜNİVERSİTE HASTANESİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ 

İlan 

No 
Unvanı Adet 

KPSS 

Puan Türü 
Nitelikler 

1 Ebe 2 KPSSP3 Ebelik Bölümü Lisans mezunu olmak. 

2 Hemşire 44 KPSSP3 
Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 

Lisans Bölümü mezunu olmak. 

3 Hemşire 43 KPSSP94 
Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik Dalı mezunu 

olmak. 

4 
Sağlık 

Teknikeri 
2 KPSSP93 

Anestezi veya Anestezi Teknikerliği Önlisans 

Programı mezunu olmak. 

5 
Sağlık 

Teknikeri 
4 KPSSP93 

Acil Yardım Teknikerliği veya İlk ve Acil Yardım 

Önlisans Programı mezunu olmak. 

6 
Sağlık 

Teknikeri 
3 KPSSP93 

Eczane Teknikerliği veya Eczane Hizmetleri 

Önlisans mezunu olmak. 

7 
Sağlık 

Teknikeri 
3 KPSSP93 Diyaliz Önlisans Programı mezunu olmak. 

8 
Sağlık 

Teknikeri 
1 KPSSP93 Radyoterapi Önlisans Programı mezunu olmak. 

9 Laborant 4 KPSSP93 

Sağlık Laboratuvarı veya Tıbbi Laboratuvar veya 

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans Programı 

mezunu olmak. 

10 
Röntgen 

Teknisyeni 
5 KPSSP93 

Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 

Önlisans Programı mezunu olmak. 

11 
Röntgen 

Teknisyeni 
5 KPSSP94 

Ortaöğretim Kurumlarının Radyoloji Alanı- 

Radyoloji Teknisyenliği Dalı mezunu olmak. 

12 
Diğer Sağlık 

Personeli 
1 KPSSP93 

Nükleer Tıp Teknikleri Önlisans Programı mezunu 

olmak. 

13 
Diğer Sağlık 

Personeli 
2 KPSSP93 

Fizik Tedavi veya Fizyoterapi veya Fizik Tedavi ve 

Rehabilitasyon Önlisans Programı mezunu olmak.. 
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14 
Diğer Sağlık 

Personeli 
6 KPSSP94 

Ortaöğretim Kurumlarının Acil Tıp veya Acil Sağlık 

Hizmetleri Alanı – Acil Tıp Teknisyenliği Dalı 

mezunu olmak. 

15 
Diğer Sağlık 

Personeli 
5 KPSSP93 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Önlisans 

Programı mezunu olmak. 

16 Biyolog 2 KPSSP3 

Tıbbi Biyolojik Bilimler veya Biyoloji veya 

Moleküler Biyoloji veya Moleküler Biyoloji ve 

Genetik veya Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji 

Lisans Bölümü mezunu olmak. 

17 Diyetisyen 1 KPSSP3 
Beslenme ve Diyetetik Lisans Bölümü mezunu 

olmak. 

18 Fizyoterapist 2 KPSSP3 
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon Lisans Bölümü mezun olmak. 

19 Psikolog 1 KPSSP3 Psikoloji Lisans Bölümü mezunu olmak. 

20 Eczacı* 2 
Sınav Şartı 

Yok 
Eczacılık Lisans Bölümü mezunu olmak. 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 

21 Hemşire 8 KPSSP94 
Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik Dalı mezunu 

olmak. 

22 
Diğer Sağlık 

Personeli 
2 KPSSP93 

Anestezi veya Anestezi Teknikerliği Önlisans 

Programı mezunu olmak. 

23 
Diğer Sağlık 

Personeli 
1 KPSSP93 

Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 

Önlisans Programı mezunu olmak. 
 

* Bu kadro Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın eki 1 sayılı cetvelde 

sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel unvanları arasında bulunduğundan, 

eczacılar için KPSS şartı aranmamakta olup başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından 

fazla olması halinde adaylar lisans diploması puan üstünlüğü esas alınarak asil ve yedek aday 

belirlenecektir (4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine çevrilmesinde Yükseköğretim 

Kurulu Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınarak sıralama yapılacak olup diploma 

puanları eşit olduğu takdirde mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik verilecektir). 

A GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR: 

1-  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. 

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak. 

3- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında çalışmaya herhangi 

bir engeli olmamak. 

4- Adayın başvurduğu unvan niteliğine göre 2018 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. 
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5-  Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu 

şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına 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" 

hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak 

kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı 

istenecektir). 

B- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI: 

1- Müracaatlar, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 inci günün sonu 

olan 23:59’a kadar Üniversitemiz https://ikbasvuru.sdu.edu.tr web sayfasından online başvuru 

şeklinde yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar/başvurular kabul edilmeyecektir. 

Adaylar öncelikle https://ikbasvuru.sdu.edu.tr adresinde yer alan çevrimiçi (online) başvuru 

sistemine kayıt olduktan sonra Sözleşmeli Personel Alımı İlanı için başvuru işlemlerini 

başlatacaktır. Müracaat eden adaylar başvurmak istediği ilan numarasını seçip ve istenen belgeleri 

(öğrenim belgesi, transkript ve istenen unvanlar için deneyim belgesi, sertifika, kullanım belgesi 

vb.) ilgili alanlara yükleyip “Başvuru Yap” butonuna tıkladığında çevrimiçi (online) başvurularını 

tamamlamış olacaklardır. Adaylar sadece bir ilan numarası ile başvuru yapabilecektir. 

2- Adaylar tarafından çevrimiçi (online) başvuru sisteminde istenen bilgiler tam ve 

eksiksiz doldurulduğunda “Başvuru Yap” butonuna tıklandıktan sonra sistem tarafından başvuru 

takip numarası oluşturulacaktır. Oluşturulan bu başvuru takip numarası ile başvurular üzerinde 

başvuru süresince güncelleme yapılabilecek olup tüm sorumluluk adaylara aittir (Yanlış/eksik 

belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış ilana başvurma ve benzeri). 

3- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem 

başlatılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir 

ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

C- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI 

1- Başvuru sonrasında yazılı veya sözlü sınav yapılmayacaktır. 2018 KPSS (B) grubu 

sınavlarından (KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94) puan sıralamasına (KPSS puanlarının eşit olması 

halinde diploma mezuniyet notu yüksek olan aday sıralamada atanmaya hak kazanacaktır.) göre 

atanmaya hak kazanan adaylar ile ilgili bilgiler (istenecek belgeler ve teslim tarihi, teslim edilme 

yeri ve diğer şartlar) başvuru süresinin bitimi tarihinden itibaren 7 (yedi) iş günü sonunda 

https://ikbasvuru.sdu.edu.tr adresinden e- posta adresi ve şifre ile giriş yapılarak 

öğrenilebilecektir. 

2- İlan edilen kadro sayısı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil olarak atanmaya hak 

kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit 

edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama yapılacaktır. 

3- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. 

 4776/1-1 
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Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Doçent ve Doktor Öğretim 

Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 25 ve 23. maddelerine ve Öğretim 
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı 
statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır. 

 
FAKÜLTE BÖLÜMÜ KADRO UNVANI ADET

İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi 

Ekonomi (İngilizce) Bölümü - Makroiktisat 
Alanı 

Doçent 1 

Mühendislik Fakültesi 
Genetik ve Biyomühendislik Bölümü - Kök 
Hücre ve Gen Terapisi Alanı 

Doçent 1 

Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Doktor Öğretim Üyesi 1 
 
BAŞVURU İŞLEMLERİ: 
Doçent kadrosu için, başvuracak adayların, 
* 2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim 

dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini, 
* Fotoğraflı özgeçmişlerini, 
* Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini, 
* Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, 
* Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, 
* Erkek adayların askerlik durum belgelerini, 
* Bilimsel yayınlarını, 
* Kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, 
* Yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 

4 (Dört) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy 3 adet CD/USB olacak şekilde) Rektörlüğümüze 
teslim etmeleri gerekmektedir. 

* Ekonomi bölümüne başvuracak adayların; Ekonometri ve bölgesel kalkınma 
konularında çalışmaları olması şartı aranmaktadır. 

* Genetik ve Biyomühendislik Bölümüne başvuracak adayların; Kök Hücre ve Gen 
Terapisi alanında uzman olması şartı aranmaktadır. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için; başvuracak adayların, 
* 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim 

dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini, 
* Fotoğraflı özgeçmişlerini, 
* Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini, 
* Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgelerinin noter onaylı suretlerini, 
* Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, 
* Erkek adayların askerlik durum belgelerini, 
* Not ortalamalarını gösterir transcriptlerini, 
* Bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını içeren 4 (Dört) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy 

3 adet CD/USB olacak şekilde) ilgili Dekanlığa süresi içinde teslim edeceklerdir. 
* Fizik Bölümüne başvuracak adayların; en az 1 yıl yurt dışında araştırma faaliyetleri 

yapmış olması, Yüksek Enerjili Elektronlar ve Hızlı ağır iyonlar ile deneysel çalışmalar/yayınlar 
yapmış olması şartları aranmaktadır. 

Son başvuru tarihi, ilanın yayınlandığı gün dahil olmak üzere 15 günlük sürenin bitimidir. 
Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular 
kabul edilmeyecektir. (Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin 
alınmış olması gerekmektedir. ) 

İlan olunur. 
BAŞVURU ADRESİ: 
Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü 
26 Ağustos Yerleşimi ,İnönü Mah., Kayışdağı Cad. 
34755 Ataşehir/İstanbul 
Tel: 0216 578 00 00 4775/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Atılım Üniversitesi Sağlıklı Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Hakkari Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Konya Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Özyeğin Üniversitesi İhale Yönetmeliği
–– Özyeğin Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programı

Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
–– Sağlık Bilimleri Üniversitesi Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


