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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Bursa Teknik Üniversitesinden:
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE
SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 11/7/2016 tarihli ve 29767 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bursa Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin ikinci
fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“e) Saydırma ve intibak talebinde bulunulacak derslerin süre sınırlandırmaları Senato
tarafından belirlenir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
11/7/2016

29767

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
1-

13/8/2017

30153

2-

26/6/2018

30460

Kuruluşu : 7 Ekim 1920

İçindekiler 80. Sayfadadır.
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Doğuş Üniversitesinden:
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Doğuş Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim
organlarının görevlerine ilişkin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Doğuş Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve
Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının
görevlerine ve çalışmalarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (DOU-KAM): Doğuş Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Doğuş Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Doğuş Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; kadın sorunları alanında, Üniversitenin vizyonu ve
misyonuyla örtüşen, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar ve uygulamalar yapmak ve bu tür araştırma ve uygulamaları desteklemek; akademik ve toplumsal nitelikli panel,
seminer, konferans ve benzeri toplantılar yapmak; eğitim çalışmalarında bulunmak; projeler
geliştirmek ve Yükseköğretim Kurumları Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesinin tavsiyede bulunduğu (Yükseköğretim kurumlarında cinsiyet eşitliğinin genel kabul görmesi, yükseköğretim kurumlarının yöneticilerine, idari ve akademik personeline ve öğrencilerine toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığı kazandırılması, cinsel taciz ve cinsel saldırı konularında
hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyeceğine ilişkin stratejik planlar ve politika belgelerinin
hazırlanması, cinsel taciz ve cinsel saldırıya maruz kalan kişilere hukuki ve psikolojik destek
sağlanması ve benzeri) konularda stratejiler ve politikalar geliştirip faaliyetlerde bulunmaktır.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki alanlarda faaliyetlerde bulunur:
a) Cinsiyet ayrımcılığı yapılmadan kadının; mikro ve makro düzeyde sosyal, siyasi,
hukuki, ekonomik her alanda hayata katkıda bulunabilen verimli ve üretken bir birey olarak
toplum içerisinde yer almasını destekleyici ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma, inceleme
ve projeler yapmak, yapılan çalışmalara katılmak ve desteklemek.
b) Kadın sorunlarıyla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, panel,
kongre, sempozyum ve kolokyum, sergi ve benzeri her türlü bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, bu tür etkinliklere katılmak.
c) Cinsiyet ve kadın sorunları konusunda duyarlılığı artırmak, kamuoyu oluşturmak
üzere etkinliklerde bulunmak; bu amaç doğrultusunda basılı, sözel, görsel yayın yapmak ve
bu tür etkinliklere katılmak.
ç) Üniversite bünyesinde toplumsal cinsiyet ve kadın sorunlarıyla ilgili programlar açılmasını önermek ve mevcut lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında toplumsal cinsiyet
ve kadın çalışmalarıyla ilgili dersler açılmasını teşvik etmek.
d) Avrupa Birliği Çerçeve Programları kapsamında araştırmalar ve uygulamalar yapmak.
e) Yurt dışındaki benzer kurumlarla işbirliği yapmak ve öğrenci ve öğretim üyesi değişiminde bulunmak.
f) Kadın sorunlarıyla doğrudan ya da dolaylı şekilde ilgili sivil toplum örgütlerini de
kapsamak üzere bütün yerel, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve
bu kuruluşların çalışmalarına katılmak.
g) Kadınlar için özel yetişkin eğitim toplantıları düzenlemek ve eğitim materyali hazırlamak.
ğ) Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları konularında kitaplık ve arşiv oluşturmak.
h) Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları bitirme tezi, proje, araştırma, yüksek lisans
ve doktora çalışmalarının yapılmasını sağlamak ve teşvik etmek.
ı) Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanında Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı
ve Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer faaliyetlerde bulunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
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Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, toplumsal cinsiyet ve kadın araştırmaları konusunda çalışmaları bulunan veya bu alanda çalışmak isteyen Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından
Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Aynı kişi, üst üste en fazla üç kez Müdür olarak
görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süre ile görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör tarafından
aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır.
(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Müdürün, Yönetim Kurulu üyeleri
arasından önereceği bir üye, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak üç yıl için görevlendirilir. Müdür yardımcısı, görevi başında olmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder. Vekâlet
süresi altı ayı geçemez. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcısının da görevi sona
erer.
(3) Müdür; Merkezin çalışma kapasitesinin etkin bir şekilde kullanılmasından, çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından Rektöre karşı sorumludur.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Ulusal ve uluslararası düzeyde Merkezi temsil etmek.
b) Danışma Kurulunu ve Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak,
toplantıya başkanlık etmek.
c) Çalışma programını ve yıllık gelir ve gider bütçesini hazırlamak, Yönetim Kurulu
tarafından kabul edildikten sonra Rektör onayına sunmak.
ç) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisiyle Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen beş üye olmak
üzere toplam altı üyeden oluşur.
(2) Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların ve altı
aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere
aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.
(3) Yönetim Kurulu, Müdür tarafından belirlenen ve üyelere önceden bildirilen gündem
doğrultusunda, iki ayda bir kez olağan ve gerekli olduğunda Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya
katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün oyu yönünde
çoğunluk sağlanmış kabul edilir.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesini sağlamak.
b) Çalışma programına, araştırma ve eğitim-öğretim projelerine ilişkin teklifleri karara
bağlamak.
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c) Merkez bütçesini görüşmek ve Rektör onayına sunulmak üzere karara bağlamak.
ç) Merkez bünyesinde bilimsel proje gruplarını kurmak.
d) Merkezin kısa ve uzun vadeli bilimsel faaliyetlerine yönelik plan ve programı hazırlamak.
e) Yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.
f) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite personeli olup Merkezin faaliyet alanları
ile ilgili çalışmaları bulunan kişiler ile Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından
önerilen ve Rektör tarafından seçilen 7 kişi ile istekleri halinde, kadın sorunları ve toplumsal
cinsiyet konularında bilimsel çalışmaları olan ya da kamu veya özel sektörde veya sivil toplum
kuruluşlarında çalışmalar yürütmüş veya yürüten kişiler arasından Yönetim Kurulunca önerilen
ve Rektör tarafından seçilen 5 kişi olmak üzere toplam 12 kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır.
(2) Danışma Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez toplanır. Toplantılar,
davete icabet etmiş üyelerle yapılır, toplantı ve karar yeter sayısı aranmaz.
Danışma Kurulunun ve üyelerinin görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu ve üyeleri; Merkezin faaliyetleriyle ilgili proje önerilerinde bulunur, projelerin geliştirilmesine yardımcı olur, toplumsal cinsiyet ve kadın sorunları
konularında uzman kişilerin Merkeze destek olmasını sağlar ve Merkezin elindeki kaynakların
geliştirilmesi için gerekli çalışmalarda bulunarak Merkeze destek olur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Proje ve alt çalışma grupları
MADDE 14 – (1) Merkez; araştırma ve uygulama faaliyetlerini, ihtiyaç duyduğu takdirde proje grupları veya alt çalışma grupları aracılığıyla yürütür. Söz konusu grupların kuruluş
ve çalışma ilke ve esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.
Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından 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 Doğuş Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden:
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 1/6/2012 tarihli ve 28310 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muğla Sıtkı
Koçman Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Eğitim-öğretim yılı başında girdiği seviyede yapılan yeterlik sınavında; zorunlu yabancı dil hazırlık programı olan ve bilim alanı yabancı dil olan bölümlerde 100 üzerinden 70,
%100 yabancı dilde eğitim yapılan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölümlerinde 100 üzerinden 60, diğer bölümlerde 100 üzerinden 65, %30 yabancı dilde eğitim yapılan Mimarlık Fakültesi bölümlerinde 100 üzerinden 65, bilim alanı yabancı dil olmayan ve %30 yabancı dilde
eğitim yapılan diğer bölüm ve programlarda ise 100 üzerinden 55 ve üzerinde olanlar ile isteğe
bağlı yabancı dil hazırlık programında 100 üzerinden 60 ve üzerinde olanlar,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(2) Bir eğitim-öğretim yılı yabancı dil hazırlık eğitimi alan öğrencilerin, programı başarı ile tamamlamış sayılmaları için yıl içi toplam başarı puanının %40'ı ile yıl sonunda yapılan
yeterlik sınavının %60’ının toplamının; zorunlu yabancı dil hazırlık programı olan ve bilim
alanı yabancı dil olan bölümlerde 100 üzerinden 70, %100 yabancı dilde eğitim yapılan İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi Bölümlerinde 100 üzerinden 60, diğer bölümlerde 100 üzerinden
65, %30 yabancı dilde eğitim yapılan Mimarlık Fakültesi bölümlerinde 100 üzerinden 65, bilim
alanı yabancı dil olmayan ve %30 yabancı dilde eğitim yapılan diğer bölüm ve programlarda
ise 100 üzerinden 55 ve üzerinde olanlar ile isteğe bağlı yabancı dil hazırlık programında 100
üzerinden 60 ve üzerinde olması gerekir.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü
yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
1/6/2012

28310

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
1-

10/4/2013

28614

2-

10/2/2014

28909

3-

14/8/2015

29445

4-

3/4/2016

29673

5-

20/9/2018

30541 (Mükerrer)

6-

5/2/2019

39677
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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden:
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFERİ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ar-Ge: Araştırma Geliştirmeyi,
b) Merkez birimleri: Farkındalık, tanıtım ve eğitim birimini (1. Modül), destek programlarından yararlandırma birimini (2. Modül), Üniversite sanayi işbirliği birimini (3. Modül),
fikri, sınai mülkiyet hakları ve lisanslama birimini (4. Modül), şirketleşme ve girişimcilik birimini (5. Modül), Üniversite-şehir-bölge etkileşimi birimini (6. Modül),
c) Merkez (SUBÜ-TTO): Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Transferi
Uygulama ve Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörünü,
e) Ulusal projeler: Ulusal kuruluşlar tarafından desteklenen iç kaynaklı projeleri,
f) Uluslararası projeler: Dış kaynaklı projeleri,
g) Üniversite: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesini,
ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 4 – (1) Merkezin amacı, Üniversitede üretilen bilginin sanayiye aktarılması
ve ticarileştirilmesini sağlamak, Üniversite ve iş dünyası arasındaki işbirliği ve etkileşimi artırmak, proje desteklerine dair danışmanlık hizmeti sunmak ve özellikle bölgesel düzeyde Ar-Ge
ve inovasyona dayalı bir ekosistemin oluşmasına yönelik çalışmalar yürütmek, ulusal ve uluslararası
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fon kaynaklarından araştırmacıları, öğrencileri ve sanayi kuruluşlarını yararlandırmaya yönelik
hizmetler sağlamak, fikri ve sınai mülkiyet haklarının yaygınlaştırılması, yönetilmesi ve ticarileştirilmesini sağlamak, öğrenci ve akademisyenlerin girişimcilik faaliyetlerini desteklemek,
teşvik etmek, merkez faaliyetlerini şehir ve bölgedeki aktörlerle paylaşıp yaygınlaştırarak ulusal
kalkınmaya katkıda bulunmaktır.
Faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin belirlenen amaçlar doğrultusunda faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversite bünyesinde teknoloji transferi konusunda farkındalık oluşturmak, bu alanda tanıtımlar yapmak, Merkezin faaliyet alanlarında eğitimler vermek ya da organize etmek.
b) Üniversitedeki araştırmacılar ve ulaşılabilir sanayi kuruluşları hakkında envanter çalışması yaparak eşleştirmeler için veri tabanı oluşturmak, bu verilere dayanarak sanayici akademisyen eşleştirmelerini yapmak, fon kaynakları doğrultusunda üniversite-sanayi işbirliğinde
projeler organize etmek, akademisyen-sanayi ortaklığında Ar-Ge projeleri yürütülmesine destek
olmak, teşvik etmek, eşleştirmek, ortak Ar-Ge sözleşmelerinin yapılmasına aracılık etmek, bu
sözleşmelerin yürütülmesini gözetmek ve olası sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek,
Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin kurulmasına destek olmak ve devamında bu merkezler için
proje yapmak üzere akademisyen eşleştirmelerini sağlamak.
c) Paydaşlarına ulusal ve uluslararası fonları duyurmak, bunlar hakkında bilgi vermek,
fon kaynaklarına erişim, ortak bulma, proje oluşturma ve geliştirme, hazırlama, bütçeleme,
başvuru ve yürütülmesi hakkında destek olmak.
ç) Araştırmacılar tarafından ortaya konan fikri, sınai mülkiyet hakları konusunda farkındalık oluşturmak, tescil başvurusu konusunda teşvik etmek, ön araştırmalarını yapmak/yaptırmak, tescil sürecinde destek olmak, tescillenenlerin ticarileşme süreçlerine katkıda bulunmak.
d) Merkezin temel amaçları doğrultusunda Üniversite adına ortaklık, hizmet ve danışmanlık sözleşmeleri yapmak ve yapılmasına aracılık etmek.
e) Kurumda ve bölgede girişimcilik ve şirketleşme ekosisteminin yerleşmesine, gelişmesine katkıda bulunmak, öğrenci ve akademisyenlerin şirketleşme süreçlerine destek olmak,
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) ile iletişim halinde bu süreçleri koordine etmek.
f) Üniversitenin enstitülerinde yürütülen lisansüstü araştırmaların sanayiye kazandırılması, sanayi odaklı tezlerin yapılmasını teşvik etmek.
g) Faaliyet alanlarında ulusal/uluslararası fuarlar, kongreler ve çalıştaylar düzenlemek.
ğ) Fikir aşamasından, proje, prototip ve ürün aşamasına kadar geçen süreçte Ar-Ge,
inovasyon, teknoloji transferi, patentleme/lisanslama ve ticarileşme konularında destek olmak.
h) Ön kuluçka hizmetleri vererek girişimcileri kuluçka ve şirket aşaması öncesinde hazırlamak.
ı) Öğretim elemanlarına, öğrencilere ve talep eden dış paydaşlara yönelik ulusal ve
uluslararası proje hazırlama eğitimleri düzenlemek.
i) Gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin dönemlik faaliyet raporları, aylık bültenleri yayınlamak.
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j) SUBÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi ile işbirliği içinde çalışarak bu birimin
çalışmalarına destek olmak.
k) Merkezin amacı doğrultusunda Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun
diğer çalışmaları yapmak.
(2) Merkez, yukarıda belirtilenler dışındaki faaliyetleri, amaçları doğrultusunda olmak
kaydıyla, Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayı ile yapabilir.
Merkezin organları
MADDE 6 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür, öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle
görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdüre çalışmalarında
yardımcı olmak üzere, öğretim elemanları arasından önereceği iki kişi müdür yardımcısı olarak
Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcılarından biri Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı aştığında yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür
yardımcılarının da görevi sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkez çalışmalarının yürütülmesini sağlamak, Merkezi temsil etmek, gözetim ve
denetimini yapmak ve gerektiğinde düzeltici uygulamalar yapmak.
b) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak.
c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.
ç) Merkezin yıllık faaliyet planı ve programını hazırlayarak Yönetim Kurulu onayına
sunmak ve uygulanmasını sağlamak.
d) Yılsonu faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşü ile Rektöre
sunmak.
e) Merkez bünyesindeki birimlerin koordinasyonunu sağlamak.
Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından dokuz üyenin görevlendirilmesi ile oluşur. Bu üyelerin sekizi; Ar-Ge’den sorumlu Rektör
yardımcısı, projelerden sorumlu Rektör danışmanı veya Bilimsel Araştırma Projeleri birimi
koordinatörü, Teknokent Yönetim Kurulunda bulunan Üniversite temsilcisi akademisyenlerden
üçü, Kariyer Merkezi koordinatörü ve Yönetim Bilgi Sistemi Birimi koordinatörü ve Merkezin
Müdürüdür. Dokuzuncu üye doğrudan Rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.
(2) Yönetim Kurulu Başkanı, Ar-Ge’den sorumlu Rektör yardımcısıdır. Kurul, Başkanın
veya Müdürün daveti üzerine ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu
ile alınır.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyet ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.
b) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli stratejik planını hazırlamak.
c) Merkezin eğitim, işbirliği, araştırma, geliştirme, inceleme, yayın, etkinlik, danışmanlık ve proje başvuru taleplerini değerlendirip karara bağlamak.
ç) Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini
düzenlemek.
d) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek.
e) Üniversitenin araştırma, fikri ve sınai mülkiyet hakları ve ticarileştirme politikalarının
oluşturulması ve uygulanması konularında üst yönetime destek sağlamak.
f) Yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek ve
Rektörlüğe iletilmek üzere karara bağlamak.
g) Yurtiçi ve yurtdışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların esas ve usullerini tespit etmek.
ğ) Eğitim programları sonunda verilecek olan katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerle ilgili esasları belirlemek.
h) Müdürün, Merkezle ilgili önereceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.
ı) Danışma niteliğinde kent paydaşları (Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Mimar ve Mühendis Odaları, Kalkınma Ajansı, Doğu Marmara Kalkınma
Ajansı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Bilim
ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Organize Sanayi Bölgeleri ve benzeri) ile toplantılar düzenlemek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü tarafından görevlendirilecek elemanlarla karşılanır.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 12 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında veya Rektörlükçe alınan her türlü alet, donanım, demirbaş ve sarf malzemeleri Merkezin malı olup hizmetlerin gerçekleştirilmesinde kullanılır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Rektörü yürütür.
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Pamukkale Üniversitesinden:
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 − (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde kayıt işleri, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 − (1) Bu Yönetmelik, Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde
yürütülen eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 − (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 − (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik Takvim: Eğitim-öğretim yılının başlama ve bitiş tarihleri ile sınav tarihleri
gibi önemli tarihleri içeren takvimi,
b) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Bir dersin haftalık teorik ve/veya uygulama
ders saati ile öğrencinin ders dışı faaliyetlerinden oluşan iş yüküne göre tanımlanan ölçü birimini,
c) Danışman: Öğrencilere, eğitim-öğretim ve üniversite yaşamıyla ilgili konularda rehberlik yapmak üzere Dekanlığın önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile görevlendirilen
öğretim elemanını,
ç) Dekan: Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,
d) Dekanlık: Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığını,
e) Fakülte: Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,
f) Fakülte Kurulu: Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Kurulunu,
g) Fakülte Yönetim Kurulu: Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim
Kurulunu,
ğ) Klinik Öncesi Uygulama: Dekanlık ve/veya anabilim dalı başkanlığı tarafından belirlenen bir sürede, anabilim dalı tarafından verilen uygulamalı dersleri ve klinik öncesi laboratuvar çalışmalarını içeren uygulamaları,
h) Klinik Uygulama: Dekanlık ve/veya anabilim dalı başkanlığı tarafından belirlenen
bir sürede, anabilim dalı tarafından verilen klinik gözlem, klinik çalışmalar, uygulamalı ders
ve seminer çalışmalarını içeren uygulamaları,
ı) Lisans Eğitimi Koordinasyon Kurulu: Eğitimden sorumlu dekan yardımcısı ve dekan
tarafından her sınıf için belirlenen sınıf koordinatörlerinden oluşan, lisans eğitim-öğretim işleri
ile ilgilenen altı öğretim elemanından oluşan komisyonu,
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i) Ortak Zorunlu Dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerini,
j) Rektör: Pamukkale Üniversitesi Rektörünü,
k) Rektörlük: Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünü,
l) Senato: Pamukkale Üniversitesi Senatosunu,
m) Staj: Beşinci sınıflara, Dekanlık ve/veya anabilim dalı başkanlığı tarafından belirlenen bir sürede, anabilim dalı tarafından verilen klinik çalışmalar, uygulamalı ders ve seminer
çalışmalarını içeren uygulamaları,
n) Teorik Ders: Yüz yüze veya uzaktan eğitim ile anlatılan dersleri,
o) Uygulamalı Ders: Laboratuvar, klinik öncesi uygulama, klinik uygulama ve staj gibi
uygulamalardan oluşan dersleri,
ö) Uygulamalı Teorik Ders: Teorik derslerle birlikte, laboratuvar, klinik öncesi uygulama ve klinik uygulama çalışmalarını içeren dersleri,
p) Üniversite: Pamukkale Üniversitesini,
r) Yarıyıl: Bir akademik takvimde güz ve bahar yarıyıllarını,
s) Yıl: İki yarıyıldan oluşan bir eğitim-öğretim yılını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kayıtlar, Yatay Geçiş ve Öğrenci Değişim Programlarına İlişkin Esaslar
Kayıt
MADDE 5 – (1) Diş Hekimliği Fakültesinde öğrenim görecek olan öğrencilerin kayıt
işlemleri, Yükseköğretim Kurulu tarafından oluşturulan ve Rektörlükçe ilan edilen kurallara
göre yürütülür.
Kayıt yenileme
MADDE 6 – (1) Öğrenciler öğrenimlerine başlayabilmek, sürdürebilmek ve diploma
alabilmek için, her eğitim-öğretim yılı başında 25 inci maddedeki mali yükümlülükleri yerine
getirmek suretiyle akademik takvimde belirtilen tarihler arasında bilgisayar ortamında interaktif
olarak kayıtlarını yenilemek ve derslere kaydolmak zorundadır. Mazereti nedeni ile süresi içinde kaydını yaptıramayanlar, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde Fakülte Dekanlığına
bir dilekçe ile başvuruda bulunur. Fakülte Yönetim Kurulu tarafından mazereti kabul edilenlerin
kaydı Fakülte Yönetim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde yapılır. Fakülte Yönetim
Kurulu tarafından mazereti kabul edilmeyen veya mazereti kabul edilmesine rağmen süresi
içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler, o eğitim-öğretim yılında öğrenimine devam edemez,
kayıt yenilemediği dönemlerde öğrencilik haklarından yararlanamaz.
(2) Kayıt yenilememe nedeniyle kaybedilen yıllar öğrenim süresinden sayılır.
(3) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin
ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.
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Kayıt silme
MADDE 7 – (1) 11 inci maddede belirtilen öğrenim süresinin tamamlanıp tamamlanmadığına bakılmadan öğrencinin Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla kaydının silineceği haller
şunlardır:
a) Üniversiteden çıkarma cezası almış olması.
b) Kendi isteği ile kayıt silme dilekçesi vermiş olması.
c) Yatay geçiş ile başka bir üniversiteye geçmesi.
ç) Açık öğretim programları hariç olmak üzere, başka bir yükseköğretim kurumunda
aynı düzeyde örgün öğretim yapılan bir programa kayıtlı olduğunun belirlenmesi.
d) Öğrencinin bedensel ve ruhsal rahatsızlıkları nedeniyle öğrenimine devam edemeyeceğinin sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporuyla belirlenmiş olması.
e) Öğrencinin vefat etmesi.
(2) Üniversite ile ilişiği kesilen öğrenciye isteği halinde not durum çizelgesi verilir.
Danışman
MADDE 8 – (1) Kayıt yaptıran her öğrenci için, ders kaydı öncesinde Dekanlığın önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile Fakülte öğretim elemanları arasından bir danışman
belirlenir.
(2) Danışmanlık görevi öğrencinin Üniversiteye kayıt olması ile başlar, öğrencinin Üniversiteden mezun olması ya da ilişiğinin kesilmesine kadar devam eder.
(3) Danışmanlıkla ilgili diğer hususlar Senatoca belirlenir.
Yatay geçişler ve öğrenci değişim programları
MADDE 9 – (1) Fakülteye yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar
Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına
İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak Fakülte
Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Belirlenen esaslara uygun olarak, yatay geçişlere ve intibak
programına Yatay Geçiş, Muafiyet ve İntibak Komisyonunun önerisi ile Fakülte Yönetim Kurulunca karar verilir. Yatay geçişi uygun bulunan öğrencilere ilişkin alınan karar, öğrencilerin
e-posta adreslerine gönderilerek tebliğ edilir. Sonuçlar Üniversite web sayfası ile Fakülte web
sayfasında ilan edilir.
(2) Yurtiçi/yurtdışı isteğe bağlı geçici öğrenci değişimleri Yükseköğretim Kurulunun
ve Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile uygulanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar
Eğitim-öğretim programı
MADDE 10 – (1) Fakültede, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde sınıf geçme sistemi uygulanır.
(2) Eğitim-öğretim programı, aşağıda belirtilen iki kısımdan oluşur:
a) Temel diş hekimliği bilimleri düzeyi: Diş hekimliğinin ilk iki yılında verilen eğitimle
tamamlanan düzey.
b) Klinik diş hekimliği bilimleri düzeyi: Diş hekimliğinin son üç yılında verilen eğitimle
tamamlanan düzey.
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(3) Fakültenin eğitim-öğretim ve sınav uygulama esasları Fakülte Kurulu ve Senato tarafından belirlenir.
Eğitim-öğretim süresi
MADDE 11 – (1) Fakültenin eğitim-öğretim süresi beş yıldır. Azami eğitim süresi sekiz
yıldır. Öğrenim süresinin hesaplanmasında, kayıt dondurmada geçen süreler dikkate alınmaz.
Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri ise öğrenim süresinden sayılır.
(2) Azami süre içerisinde öğrenimlerini başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar
hakkında 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddeleri uygulanır.
(3) Azami öğrenim süresi içinde mezun olamayanların, ders alma ve mezuniyet için
gerekli diğer koşulları sağlamaları hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.
Müfredat
MADDE 12 – (1) Öğrencinin bir programı takip edebilmesi ve mezun olabilmesi için
gerekli koşullar müfredat ile tanımlanır. Program müfredatı, Yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre programın yürütüldüğü birimlerde hazırlanır, Fakülte Kurulu ve Senato tarafından onaylandıktan sonra uygulanır.
(2) Müfredat, öğrencinin mezun olabilmesi için başarmak zorunda olduğu dersler ile
tamamlaması gerekli klinik öncesi uygulamalar, klinik uygulamalar, staj programları, seminer,
tez ve benzeri diğer koşullardan oluşur.
(3) Müfredatta belirtilen her bir dersin yarıyıllık ya da yıllık olduğu, yarıyılı ya da yılı,
kredisi, haftalık teorik ve uygulama ders saati, varsa ön koşul ve yan koşullar belirtilir.
(4) Dersler teorik, uygulamalı teorik ya da sadece uygulama dersleri şeklinde olabilir.
Müfredatta hangi derslerin zorunlu olduğu, hangi derslerin seçmeli olduğu belirtilir.
(5) Bir eğitim-öğretim yılında öğrencinin almakla yükümlü olduğu ders kredisi toplamı
60 AKTS’dir. Beş yıllık eğitim-öğretim süresince bir öğrencinin almak zorunda olduğu toplam
ders kredisi 300 AKTS’dir.
Eğitim-öğretimin koordinasyonu
MADDE 13 – (1) Eğitim-öğretimin koordinasyonunu Lisans Eğitimi Koordinasyon
Kurulu sağlar.
Öğretim dili
MADDE 14 – (1) Fakültede öğretim dili Türkçedir.
Ortak zorunlu dersler
MADDE 15 – (1) Ortak zorunlu dersler 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendi ile 21/8/2013 tarihli ve 28742 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale Üniversitesi
Önlisans, Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun
olarak yapılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Devam Zorunluluğu ve Sınavlara İlişkin Esaslar
Devam zorunluluğu
MADDE 16 – (1) Öğrenciler, teorik derslerin ve uygulamaların en az %80’ine devam
etmek zorundadır. Öğrencinin devamsızlığının hesaplanmasında sağlık raporu dahil, mazereti
dikkate alınmaz. Derslere devam zorunluluğunu yerine getirmemiş öğrenci sınavlara giremez.
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Girmiş olsa dahi notu iptal edilir. Devamsızlıkları nedeniyle başarısız sayılan öğrencilerin listesi, en geç yarıyılın/yılın son haftası içinde Pusula Bilgi Sistemi/Öğrenci Bilgi Sisteminde
ilan edilir.
Sınavlar
MADDE 17 – (1) Eğitimin değerlendirilmesine ilişkin sınav uygulama esasları, Fakülte
Kurulu ve Senato tarafından belirlenir.
Sınavların yapılması
MADDE 18 – (1) Öğrenciler; sınavlara ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve kimlik
belgeleri ile istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadır.
(2) Gerekli görüldüğü takdirde, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile derslerin sınavları
cumartesi ve pazar günleri de yapılabilir.
Puan, not, derece ve katsayılar
MADDE 19 – (1) Sınavların değerlendirilmesinde kullanılan puanlar, notlar, dereceler
ve katsayılar Fakültenin not değerlendirme kriterleri ile uyumlu olarak Senato tarafından belirlenir.
Sınav sonucuna itiraz
MADDE 20 – (1) Bir sınavın sonucuna, ilan tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde ve sadece maddi hata yönünden itiraz edilebilir. İtiraz, Dekanlığa verilen bir dilekçe ile yapılır. Dekanlık tarafından görevlendirilen dersin sorumlu öğretim elemanı dışındaki bir öğretim
elemanı sınav kağıtlarını maddi hata yönünden değerlendirir. Bu değerlendirme sadece varsa
maddi hataların düzeltilmesi şeklinde yapılır. Dersin sorumlu öğretim elemanının takdir ettiği
notlar değerlendirilemez ve değiştirilemez. İtiraz sonucu not değişiklikleri, Fakülte Yönetim
Kurulu kararı ile düzeltilir ve ilan edilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Diploma ve sertifikalar
MADDE 21 – (1) Fakültede öğrenim gören öğrencilere aşağıdaki diplomalar verilir:
a) Temel diş hekimliği bilimleri düzeyi: Birinci ve ikinci sınıfı başarı ile tamamlayanların diledikleri takdirde ilgili mevzuat hükümlerine göre önlisans diploması alabilecekleri dönemdir.
b) Klinik diş hekimliği bilimleri düzeyi: Diş hekimliğinin son üç yılında verilen eğitimdir. Böylece beş yıllık öğrenim süresini başarı ile tamamlayanlara diş hekimliği diploması
verilir.
(2) Öğrencilere; Yükseköğretim Kurulunun ve Senatonun belirlediği usul ve esaslar ve
ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde AKTS ile kredi notu hesaplanarak diploma eki, ayrıca
aldığı başarı notlarının yıl ve yarıyıl tabanlı olarak gösterildiği transkript, diplomalar hazırlanıncaya kadar da Senato tarafından belirlenen esaslara göre geçici mezuniyet belgesi verilir.
Tebligat ve adres bildirme
MADDE 22 − (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği
ya da daha sonra otomasyon sisteminde güncellediği posta adresine taahhütlü olarak yapılmak
veya kullanıcı adına e-posta göndermek veya Fakülte web sayfasında ilan edilmek suretiyle
tamamlanmış sayılır.
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(2) Öğrenci, kullanıcı adıyla tanımlı e-posta adresini aktif durumda tutmak, sürekli
e-postalarını takip etmek, Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adresi değiştiği takdirde yeni
adresini otomasyon sistemi üzerinden güncellemek ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı
olarak bildirmek zorundadır. Öğrencinin takip etmemesi nedeniyle e-posta adresinin aktif olmaması durumunda e-postanın gönderildiği; yanlış veya eksik adres beyan edilmiş adrese yapılmış tebligatlar da öğrenciye tebliğ edilmiş sayılır.
Disiplin
MADDE 23 – (1) Disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre
yürütülür.
Öğrencilerin dikkat etmesi gereken hususlar
MADDE 24 – (1) Öğrenciler klinik ve laboratuvarlarda diş hekimliğine uygun kıyafetler giymek, yakalarında isim ve sınıflarını gösteren tanıtma kartları takmak zorundadır.
(2) Öğrenciler Fakülte tarafından kendilerine verilen ve sağlanan her türlü laboratuvar
ve diş hekimliği cihazlarının temizliği ve korunmasından sorumludur. Öğrencinin hatalı kullanımından doğan hasarlar ve kayıplar tespit edildiği takdirde, bu hasar ve kayıplar ilgili öğrenci
ya da öğrencilerden tazmin edilir.
(3) Öğrenciler, hastaların gerekli olan tedavilerini bulundukları anabilim dalının göstereceği düzende yapmak zorundadır. Hastaların her türlü tedavi planlamaları ve gerekli malzemelerin belirlenmesi, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından düzenlenir.
Öğrencilerin mali yükümlülükleri
MADDE 25 – (1) Öğrenciler, öğrenimlerine başlayabilmek ve devam edebilmek için
ilgili mevzuatla belirlenen mali yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.
(2) Katkı payını süresi içerisinde ödemeyen öğrencinin ders kaydı (ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde muaf olan öğrenciler hariç) yapılmaz ve o yıl içinde öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu öğrencilerden derslere ve/veya sınavlara girenlerin devam durumları
dikkate alınmaz, sınav evrakı değerlendirilmez ve sınav sonuçları geçersiz sayılır.
(3) Fakülte öğrencilerinin mali yükümlülüklerine ve katkı payı ödeme şekline ilişkin
diğer esaslar 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre
Senato tarafından belirlenir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Senato ve Diş Hekimliği Fakültesinin ilgili kurullarının kararları ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 27 – (1) 1/11/2016 tarihli ve 29875 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Pamukkale Üniversitesinden:
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 21/8/2013 tarihli ve 28742 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale
Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (l) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ş) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
“l) Öğretim elemanları: Üniversitede görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve
araştırma görevlilerini,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Öğrenci adayının Üniversiteye kayıt yaptırabilmesi için, Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı ve Üniversite tarafından belirlenen diğer koşulları sağlaması ile istenen belgelerle
birlikte şahsen başvurması veya e-Devlet üzerinden kayıt yaptırması gerekir.”
“(5) Kaydını e-Devlet üzerinden yaptırabilecek olan adaylardan kayıt için belge istenmez. Bu yolla kayıt yaptıranların dışındaki adaylardan ise belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylanan örneği istenir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin on üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(13) Bütün derslerden başarılı olduğu halde staj ve benzeri mezuniyet koşullarını yerine getiremeyen öğrenciler, staj yaptığı döneme ait katkı payı/öğrenim ücretini ödeyerek kayıt
yenileme işlemi yapmak zorundadır.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Üniversitenin önlisans ve lisans programlarına yapılacak öğrenci yatay geçişleri;
24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar
Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyılları olmak üzere iki yarıyıl esasına göre
düzenlenir. Ancak, Senato kararı ile eğitim-öğretim üç yarıyıl olarak da düzenlenebilir.”
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“(3) Bir eğitim-öğretim yılı en az yüz kırk öğretim günüdür. Yarıyıl sonu sınavları bu
süreye dahil değildir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Üniversitedeki önlisans programlarının normal süresi yaz dönemleri hariç iki akademik yıl, lisans programlarının normal süresi yaz dönemleri hariç dört akademik yıldır.”
“(3) Önlisans programlarını tamamlamak için tanınan azami öğrenim süresi, yaz dönemleri hariç dört akademik yıldır.
(4) Lisans programları için azami öğrenim süresi yaz dönemleri hariç yedi akademik
yıldır.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(7) Üniversitedeki derslerin amacı, içeriği, haftalık teorik ve uygulama saatleri dersi
açan bölüm tarafından belirlenir. Dersin kredisi programın yürütüldüğü bölüm tarafından belirlenir.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(2) Öğrencinin her yarıyıl alabileceği azami kredi sayısı, öğrencinin akademik ortalamasına göre tespit edilir. Akademik ortalamayı oluşturan derslerin kredi toplamının 30 ve üzerinde olması durumunda; akademik ortalaması 2.00’ın altında olan öğrenciler bir yarıyılda en
fazla 30 kredi, 2.00-2.49 arası olanlar en fazla 36 kredi, 2.50 ve üzeri olanlar ise en fazla 42 kredi
alabilir. Akademik ortalamayı oluşturan derslerin kredi toplamı 30’un altında ise, öğrenci en
fazla 30 kredilik ders alabilir. Yaz okulu hariç mezuniyet aşamasının son yarıyılında bulunan
güz/bahar döneminden devamını alıp da geçemediği dersi olan ve üç ders sınavına girerek mezun olabilecek durumdaki öğrenciler de dâhil olmak üzere bir defaya mahsus en fazla ilave iki
ders, ilgili yönetim kurulu kararı ile verilebilir.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin başlığı “Yabancı dil/bilimsel
hazırlık programı” olarak değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(7) Yabancı dil hazırlık sınıfında ve lisans eğitim-öğretimi sırasında öğrenciler bu Yönetmeliğe tabi olurlar. Öğretim dili en az % 30 yabancı dil veya tamamen yabancı dil olan
programların yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkçe eğitim yapan yükseköğretim programlarına
ÖSYM’ce yerleştirilebilir.
(8) Bilimsel hazırlık programı bir yıl olup azami süresi iki yıldır.”
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MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin başlığı “Staj, işyeri eğitimi ile
mesleki uygulama dersleri” olarak, birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(1) Müfredatlarında staj zorunluluğu bulunan önlisans/lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, stajlarını kendilerinin seçeceği ve ilgili staj komisyonunun onaylayacağı Üniversitenin
ilgili birimleri ile kamu/özel kurum ve kuruluşlarında yapabilirler. Müfredatlarında işyeri eğitimi bulunan önlisans programlarına kayıtlı öğrenciler, işyeri eğitimlerini ilgili meslek yüksekokulunun Program İşyeri Eğitimi Komisyonu tarafından uygun görülen ve/veya yüksekokul
müdürlüğünce protokol imzalanmış kamu/özel kurum ve kuruluşlarında yapabilirler.”
“(6) Önlisans/lisans programlarındaki öğrenciler, gerek görüldüğü takdirde ilgili kurul
kararıyla mesleki uygulama derslerini hafta sonları da yapabilirler.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin üçüncü, dördüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Yarıyıl/dönem içi notlarının her birinin ders başarı puanına katkısı toplamı %30%50 aralığında olmak koşulu ile ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir.
(4) Herhangi bir yarıyıl/dönem içi notunun ders başarı puanına katkısı yarıyıl/dönem
sonu sınavının katkısından fazla olmaz.”
“(6) Her ders için bir yarıyıl/dönem sonu sınavı yapılır. Yarıyıl/dönem sonu sınavının
ders başarı puanına katkısı %50-%70 aralığında olmak koşulu ile ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl/dönem başında belirlenir.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(10) Bütünleme sınavı, başarısız olunan veya koşullu geçilen dersler için yarıyıl/dönem
sonu sınavlarından sonra yapılan sınavdır. Devamsızlık nedeniyle başarısız olunan ve/veya yaz
döneminde alınan dersler için bütünleme sınavı hakkı verilmez.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(6) İzin hakkını kullanıp da takip eden ilk yarıyılda kaydını yaptırmayan öğrencilerin,
kayıt yaptırana kadar geçirdiği süreler öğrenim süresinden sayılır.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(2) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfı
ile bilimsel hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan
ilişiği kesilir.”
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MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(2) Yabancı dille öğretim yapılan programlarda ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı
bulunan programlarda dikey geçişle gelen öğrencilerin programa başlayabilmeleri için Üniversitenin yapacağı yabancı dil muafiyet sınavını geçmeleri veya yabancı dil hazırlık sınıfına
devam ederek başarılı olmaları gerekir.”
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(2) Öğrenci, kullanıcı adıyla tanımlı e-posta adresini aktif durumda tutmak, sürekli
e-postalarını takip etmek, Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adresi değiştiği takdirde yeni
adresini otomasyon sistemi üzerinden güncellemek zorundadır. Öğrencinin takip etmemesi nedeniyle e-posta adresinin aktif olmaması durumunda e-postanın gönderildiği; yanlış veya eksik
adres beyan edilmiş adrese yapılmış tebligatlar da öğrenciye tebliğ edilmiş sayılır.”
MADDE 18 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
21/8/2013

28742

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
1-

20/7/2014

29066

2-

15/9/2014

29120

3-

19/5/2015

29360

4-

9/7/2015

29411

5-

10/12/2015

29558

6-

20/3/2016

29659

7-

14/8/2016

29801

8-

22/11/2016

29896

9-

3/1/2017

29937

10-

13/2/2017

29978

11-

15/4/2018

30392

12-

4/6/2018

30441

13-

27/9/2018

30548

14-

20/11/2018

30601
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Yayladağı Asliye Ceza Mahkemesinden:

7452

—— • ——
Yayladağı Asliye Ceza Mahkemesinden:

7453
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
DE 24000 LOKO KORKULUK (KOMPLE) SATIN ALINACAKTIR
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt Numarası
: 2019 / 413589
1 - İdarenin
a) Adresi
: Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72
2 - İhale konusu işin niteliği,
türü ve miktarı
: 100 Adet DE 24000 Loko Korkuluk (Komple) Teknik
Resme göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 16.09.2019 - Saat 14:00
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına
16.09.2019 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır./
6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı
adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.
7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
7437/1-1
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SAMSUN İLİ, BAFRA İLÇESİNDE BULUNAN DEPONUN LOJİSTİK
MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İŞİ ANAHTAR TESLİM
GÖTÜRÜ BEDEL İLE YAPTIRILACAKTIR
Türk Kızılay Genel Müdürlüğünden:
1 - Samsun İli, Bafra İlçesi, Mardar Mahallesi, 207 Ada, 48 Parselde Kayıtlı Deponun
Lojistik Merkezine Dönüştürülmesi İşinin Kızılay’ın hazırladığı projeler ve detayları uyarınca,
sözleşme ve eki şartnameler doğrultusunda, tüm işlerle ilgili vergi, resim, harç ve benzeri giderler,
Yüklenici tarafından karşılanmak üzere anahtar teslimi götürü bedelle yapılması işidir.
2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile
birlikte vereceklerdir.
3 - İSTEKLİLERİN http://tedarikciportali.kizilay.org.tr/ ADRESİNDEN GİREREK
“Tedarikçi Olmak İstiyorum” SEKMESİNDEN TEDARİKÇİ PORTALİNE KAYIT
YAPTIRMASI GEREKMEKTEDİR. https://www.kizilay.org.tr/ adresinden “tedarikçi girişi” ve
“tedarikçi olmak istiyorum” sekmelerinden de kayıt için erişim sağlanabilecektir.
4 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel
Müdürlüğümüzden, “Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 Beyoğlu/İSTANBUL“ adresindeki
İstanbul Müdürlüğümüzden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.
İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.
5 - Firmaların ihale zarflarını en geç 24.09.2019 günü saat 10:00’a kadar Türk Kızılay
Genel Müdürlüğü / Evrak Kayıt Servisine göndermiş olmaları gerekmektedir.
6 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 26.09.2019 günü saat 10:00’da Genel
Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.
7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
8 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
9 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.
7466/1-1
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3 KALEM MUHTELİF CİNS VE MİKTAR TEST CİHAZI SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Program ve İzleme
Daire Başkanlığı ihtiyacı 3 kalem muhtelif cins ve miktar test cihazı ihtiyaç sahibi kuruluşça
hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar
listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
Kısım
No.
1
2
3

Malzemenin Cinsi
Kauçuk ve Plastik Malzeme
Tıraşlama Cihazı
5kN Universal Elektromekanik
Çekme ve Basma Test Cihazı
50kN Universal Elektromekanik
Çekme ve Basma Test Cihazı

Miktar
(Adet)

İhale Evrak Bedeli
(Birden Fazla Kısıma Teklif Verilmesi
Halinde 130,00 TL Yatırılacaktır.)

1

100,00 TL

1

100,00 TL

1

130,00 TL

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların,
şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik şartnamenin, ihale dokümanının, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar
listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde
yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3- Teklifler, 11.09.2019 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç
zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
5- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6- İstekliler ihale konusu malzemelerin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, her kısım
için ayrı ayrı kısmi teklifte de bulunabileceklerdir.
7- Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8- Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
7516/1-1
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MEZARLIK İÇİ LEVHA ÜRETİMİ VE MONTAJI
HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
İzmir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığından:
İzmir Büyükşehir Belediyesi Adres ve Numaralama Şube Müdürlüğü’ne MEZARLIK İÇİ
LEVHA ÜRETİMİ VE MONTAJI HİZMETİ alımı ihale edilecektir.
1 - İDARENİN
: İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
A) ADRESİ
: CUMHURİYET BULVARI NO: 1 Kat: 4 KONAK
/ İZMİR
B) TELEFON NUMARASI
: 0 232 293 34 23
FAKS NUMARASI
: 0 232 293 37 43
C) ELEKTRONİK POSTA ADRESİ : hizmetalimlari@izmir.bel.tr
2 - İHALE KONUSU HİZMETİN
A) NİTELİĞİ, TÜRÜ VE MİKTARI : 8 (SEKİZ) HİZMET KALEMİ
B) İŞİN YAPILACAĞI YER
C) İŞİN SÜRESİ

3 - İHALENİN
A) YAPILACAĞI YER

B) TARİHİ - SAATİ
C) İHALE USULÜ

: Yeni Buca (Kaynaklar) Mezarlığı
: İşin süresi,
İşe başlama tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim
günüdür.
: İZMİR
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHALE
ODASI KAT: 4 (Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Kat: 4
Oda No: 430 Konak/İZMİR)
: 09.09.2019 Saat:11:00
: 19/10/2006 tarih ve 26324 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanan “Nüfus Hizmetleri Kanununun Geçici

2’nci maddesi kapsamında yapılacak mal ve
hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esaslar
hakkında kararın 17. maddesine göre Açık İhale
Usulü ile.
4 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE
YETERLİK DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER:
4.1. İHALEYE KATILMA ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da
ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
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4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun
belge,
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş Deneyim Belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve
teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin
iş deneyimini gösteren belgeler,
4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak; Daha önce kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş
tek bir sözleşmeye bağlı olarak sokak veya dış kapı levhalarının üretimi, montajı veya Adres ve
Numaralamaya İlişkin Yönetmelik Esasları doğrultusunda numarataj verilerinin arazide
toplanarak belirli bir CBS formatında ve sayısal haritalar üzerinde yol, bina verisi ile
ilişkilendirilmesi hizmet işleri ayrı ayrı veya bir arada kabul edilecektir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı İdarenin adresinde görülebilir ve 100-TL (YüzTürklirası) karşılığı
aynı adresten satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi
Başkanlığı (Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Kat: 4 No: 426 Konak / İZMİR) adresine elden teslim
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 (yüzde üç) ünden az olmamak üzere kendi
belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (DOKSAN)
takvim günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
7368/1-1
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ÖN YETERLİK İLANI
Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:
LAPAROSKOPİK CERRAHİ SETİ Alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü
maddesi (f) bendi geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli
2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 19 uncu maddesi uyarınca belli istekliler arasında
ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün
istekliler teklif vermeye davet edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası

: 2019/416728

1 - İdarenin
a) Adresi

: Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler
Daire Başkanlığı Gençlik Cad. No: 12 Bornova/
İZMİR

b) Telefon ve belgegeçer numarası : 232 311 2166 / 232 388 10 74
c) Elektronik posta adresi

: idari@mail.ege.edu.tr

2 - Ön yeterlik konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı

: Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları – Tıbbi

b) Teslim yeri

: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Bornova/İZMİR

c) Teslim tarihi

: 60 takvim günüdür.

Cihaz Alımları - 3 SET

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer

: Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler
Daire Başkanlığı İhale Salonu

b) Tarihi ve saati

: 12/09/2019 Perşembe - 14:30

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek
odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkarlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel
kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya
imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
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bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Ön Yeterlik Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,
ç) Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal
Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,
d) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) Adayın ortak girişim olması halinde, Ön Yeterlik Şartname ekinde yer alan standart
forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun
belge,
g) Bu madde boş bırakılmıştır.
4.2. Ön yeterliğe iş ortaklığı olarak başvurulması halinde,
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinin ayrı
ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek
üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde,
bu ortak (f) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
4.3. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.3.1. Adayın 250.000.-TRY tutarında bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya
gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir Türkiye’de veya
yurtdışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilmiş banka referans mektubu sunması
zorunludur. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına
bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.
4.3.2. İsteklilerin bilanço veya eşdeğer belgeleri ve bu belgelerin;
a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir
yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa
vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri
dönen varlıklardan, hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),
b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının
(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, varsa yıllara yaygın inşaat
maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,
yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. Sunulan
bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi
zorunludur.
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4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.4.1. İhaleye teklif veren istekli firmalar üretici veya yetkili satıcı olduğunu gösteren
yetki belgesini ihale teklif dosyasında belgelemek zorundadır.
4.4.2. Teklif edilen ürün veya parça T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na
(TITUBB) İthalatçı, üretici, imalatçı veya bayii olarak kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından
onaylı olmalıdır. İstekli firmalar söz konusu belgeleri, onaylı ürün barkod numarasıyla birlikte
teklif dosyasında belgelemelidir.
4.4.3. Teklif edilen ürünü tedarik edecek olan Yüklenici, İthalatçı veya bayii olarak Ürün
Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olmalı ve ihale dosyasında bunu belgelemek zorundadır.
4.4.4. İstekli firma teklif edeceği ürün veya parça ile ilgili marka, model, barkod
numarası, üretici firma adı ve firmaya ait malzeme kodu bilgilerini yazılı olarak verecektir.
4.4.5. Adayların, teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini ön yeterlik başvuru
dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak
şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “……........ marka……… model
……….cihazı teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi “ başlığı altında teklif veren firmanın
başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede
istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik
şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır.
4.4.6. Teklifleri değerlendirme komisyonu gerekli gördüğü hallerde demonstrasyon
isteyebilir. Firmalar demonstrasyonu nasıl ve hangi şartlarda sağlayacaklarını bildireceklerdir.
4.5. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.5.1. İhale Konusu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:
6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik dokümanı
100.-TRY ve ihale dokümanı 100.-TRY bedelle aynı adresten satın alınabilir.
6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.
7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Ege
Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği
gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
9 - Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü
maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki
esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
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ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Polatlı Ticaret Odası Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın
sorumluluğu altında yapılacak olan, Polatlı Ticaret Odası Organize Sanayi Bölgesi I. Etap (100
Ha.) alanına ait altyapı 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

: Cumhuriyet Mah. Karapınar Cad. Şen Sk. No: 2/2
Polatlı / ANKARA

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

: Organize Sanayi Bölgesi I. Etap (100 Ha) alanına ait
yol, içmesuyu, atıksu, yağmursuyu ve kamera sistemi
inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi

b) Yapılacağı yer

: Polatlı / ANKARA

c) İşe başlama tarihi

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

d) İşin süresi

: 30/11/2021 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2019 B.F. ile)

: 26.969.500 TL

f) Geçici Teminatı

: 809.085 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

: 24/09/2019 - 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.
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3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli
Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.
4) İş Deneyim Belgesi.
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun
olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif
edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim
Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa
ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir.
İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu,
drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir.
İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis
ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında
değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk
sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde
belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.
5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.
1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit
kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, 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 deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
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) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
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G) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki
form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.
H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.
İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
J) 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’üncü 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

Polatlı Ticaret Odası Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Cumhuriyet Mah.
Karapınar Cad. Şen Sk. No: 2/2 Polatlı / ANKARA adreslerinde görülebilir veya 600 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 Heyet Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
7434/2-2
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ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Şanlıurfa Siverek Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın
sorumluluğu altında yapılacak olan, Şanlıurfa Siverek Organize Sanayi Bölgesi 100 hektarlık
alanına ait altyapı 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

: Camikebir Mah. Atatürk Blv. No: 101 Siverek /
ŞANLIURFA

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

: Organize Sanayi Bölgesi 100 hektarlık alanına ait yol,
atıksu,

yağmursuyu,

içmesuyu,

Telekom

altyapı

şebekesi, kamera sistemi ve paket arıtma tesisi
inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi
b) Yapılacağı yer

: Siverek / ŞANLIURFA

c) İşe başlama tarihi

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

d) İşin süresi

: 30/11/2021 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2019 B.F. ile) : 21.974.141 TL
f) Geçici Teminatı

: 659.224,23 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

: 19/09/2019 - 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.
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3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli
Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.
4) İş Deneyim Belgesi.
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun
olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif
edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim
Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa
ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir.
İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu,
drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir.
İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis
ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında
değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk
sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde
belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.
5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.
1) Keşif bedelinin en az % 20 ‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit
kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, 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 deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
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) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
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G) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki
form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.
H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.
İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
J) 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’üncü 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

Şanlıurfa Siverek Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Camikebir Mah.
Atatürk Blv. No: 101 Siverek / ŞANLIURFA adreslerinde görülebilir veya 600 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 Heyet Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
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BELEDİYEMİZCE TESİS YAPILMAK ÜZERE İRTİFAK VE İŞLETME
HAKKI VERİLECEKTİR
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR
Karar Tarihi: 28.08.2019 Karar No:7356
ŞİRKETİN:
• TİCARİ UNVANI

: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü

• MERKEZİ ve
TEBLİGAT ADRESİ

: Söğütözü Mah. 2180. cadde No: 86, 06100,
Çankaya/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ

: 29.07.2019

RUHSATIN:
• KONUSU

: Sahaya ilave

• KAPSADIĞI İL

: Diyarbakır

• TADİLDEN SONRAKİ
YÜZÖLÇÜMÜ
• PAFTA NUMARASI

: 15.229 hektar
: ARİ/TPO/K/L44-c4-1

İŞLETME SAHASININ SINIRLARI:
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü, Diyarbakır ili sınırları içerisinde sahip
bulunduğu 9.134 hektarlık ARİ/TPO/K/L44-c4-1 pafta no’lu petrol işletme ruhsat sahasına 6.095
hektarlık sahanın ilave edilmesi için müracaatta bulunmuştur.
İşletme ruhsat sahasının ilaveden sonraki koordinatları (ED–1950/6 derecelik):
KÖŞE NO.

ENLEM

BOYLAM

a

38º07’30’’00’’’

40º22’30’’00’’’

b

38º00’00’’00’’’

40º22’30’’00’’’

c

38º00’00’’00’’’

40º15’00’’00’’’

d

38º07’30’’00’’’

40º15’00’’00’’’

KARAR:
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün sahaya ilave suretiyle işletme sahasının
tadili hakkındaki evrakı incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Türk Petrol Kanunu
Uygulama Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten
sonra, “işletme ruhsatına ilave edilen alanda, şirketin sunmuş olduğu programa uygun olarak, 3
yıl içerisinde 2 (iki) adet kuyunun açılması, aksi halde ilave edilen alanın terk edilmesi” şartıyla,
ARİ/TPO/K/L44-c4-1 pafta no’lu petrol işletme ruhsatına, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun
11 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince 6.095 hektarlık sahanın ilavesine karar verilmiştir.
7511/1-1
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İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI
Meslek Yüksekokulumuza, 2547 Sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim
Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen
akademik birimlere belirtilen unvanda tam zamanlı Öğretim Elemanları alınacaktır.

PROGRAMI
İlk ve Acil
Yardım

Anestezi

ÖZEL ŞARTLAR
Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık
Hizmetleri bölümlerinin birinden lisans
mezunu olmak. Bu bölümlerin birinden
alanında tezli yüksek lisans yapmış
olmak.
Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık
Hizmetleri bölümlerinin birinden lisans
mezunu olmak. Bu bölümlerin birinden
alanında tezli yüksek lisans yapmış
olmak.

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

KADRO
SAYISI

KADRO
ÜNVANI

ALES
PUAN
ŞARTI

5

Öğr. Gör.

70

3

Öğr. Gör.

70

: 02.09.2019
: 16.09.2019
: 18.09.2019
: 20.09.2019
: 25.09.2019
: www.sisli.edu.tr
: Şahsen veya Posta Yolu.
: Maslak Mah. Atatürk Otosanayi Sitesi 55. Sk.
No: 2 Maslak / İSTANBUL

İSTENİLEN BELGELER:
1. Müracaat Dilekçesi (www.sisli.edu.tr adresinde mevcut.)
2. Öğretim Elemanı Başvuru Formu (www.sisli.edu.tr adresinde mevcut.)
3. Ayrıntılı Özgeçmiş (YÖK Formatlı CV)
4. Diploma aslı ya da onaylı örneği (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Yabancı Ülkelerden
Alınmış Diplomalar İçin YÖK Denklik Belgesinin Onaylı Örneği)
5. Resmi Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği
6. ALES Sonuç Belgesi
7. ALES Muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet
belgesi
8. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
9. 2 Adet Fotoğraf
10. Erkek Adaylar İçin, Askerlik Durumunu Gösteren Resmi Belge
11. Adli Sicil Kaydı
NOT-1: Ön değerlendirme ve kesin sonuçlar Meslek Yüksekokulumuz web adresinde
(www.sisli.edu.tr) yayınlanacak olup, Bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca
tebligat yapılmayacaktır.
NOT-2: Posta yolu ile müracaat eden adaylardan, başvuru dosyası müracaat tarihi sonuna
kadar ulaşmayan ve eksik belgesi olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
NOT-3: İstenen belgelerin, resmi kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması
yeterlidir.
7464/1-1
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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından:
YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR
UZMAN YARDIMCISI ALIM İLANI
I. GENEL BİLGİLER
• 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ellibirinci bölümü ve 16.12.2017 tarihli ve
30272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığı
Yönetmeliği” hükümleri uyarınca, mesleğe özel yarışma sınavı ile azami 30 adet Yurtdışı Türkler
ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcısı alınacaktır.
• Giriş sınavı; eleme sınavı, yazılı sınav ile sözlü sınav aşamalarından oluşmaktadır.
Eleme sınavı ve yazılı sınav, 28.09.2019 tarihinde Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya
Fakültesi Sıhhıye/Çankaya/Ankara adresinde, sırasıyla sabah saat 10.00-12.00 arası ve öğleden
sonra saat 14.30-16.30 arası olmak üzere iki oturumda yapılacaktır.
• Başvurular basvuru.ytb.gov.tr adresi üzerinden 02.09.2019 saat 09.00 ve 16.09.2019 saat
18.00 arasında çevrimiçi olarak yapılacaktır. (İleri Doğu Avrupa Zaman Dilimi UTC+03:00 göre)
• Sınav süreçlerine ilişkin bilgilendirmeler, Başkanlık kurumsal internet sitesi üzerinden
gerçekleştirilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
• Bu ilanda belirtilmeyen hususlar, 16.12.2017 tarihli ve 30272 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığı Yönetmeliği” ve diğer ilgili
mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
• İlave bilgi talepleri için aşağıdaki iletişim kanalları üzerinden Başkanlıkla temasa
geçilmesi mümkündür.
Adres

: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Oğuzlar Mahallesi
Mevlâna Bulvarı No: 145 06520 Balgat/Ankara/Türkiye

E-posta

: sinav@ytb.gov.tr

İnternet Sitesi : kariyer.ytb.gov.tr
www.ytb.gov.tr
Telefon

: +90 312 218 41 55/56/67/88

II. SINAVA KATILIM ŞARTLARI
• Sınava başvurabilmek için adayların aşağıda belirtilen şartları sağlamaları gerekmektedir:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış
olmak,
c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin Tablo-1’de belirtilen bölümlerinden
ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış yurt içindeki veya
yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
(Eğitimini yurt dışında tamamlamış adayların, ilk aşamada YÖK'e denklik başvurusu
yaptıklarını gösterir belgeyi başvuru sistemine yüklemeleri yeterlidir. Bu adayların denklik
işlemlerini tamamlayarak denklik belgelerini 16.09.2019 tarihi mesai bitimine kadar Başkanlığa
sunmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar denklik belgesini Başkanlığa sunmayan adayların eleme
sınavına alınmaları mümkün değildir.)
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Tablo-1: Mezun Olunması Gereken Fakülte ve Bölümler

1

Fakülte
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Fakültesi
İletişim Fakültesi
İşletme Fakültesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi

Bölümler
Belirtilen fakültelerin herhangi bir bölümünden
mezun olmak.
Diğer fakültelerin aşağıda yer alan bölümlerinin
birinden mezun olmak:

2

Diğer Fakülteler

Ekonometri, Ekonomi, Finans, İktisat, İlahiyat,
İletişim, İstatistik, İşletme, Kamu Yönetimi,
Maliye, Psikoloji, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler, Sosyoloji, Tarih, Uluslararası İlişkiler,

ç) Almanca, Arapça, Çince, Danca, Endonezce, Farsça, Felemenkçe, Fransızca, İngilizce,
İsveççe, İspanyolca, İtalyanca, Malayca ve Rusça dil seviyesini gösterir aşağıdaki belgelerden
birine sahip olmak;
• İlgili dillerde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda (YDS) en az (B) düzeyinde
puan almak veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından buna denk kabul edilen ve
uluslararası geçerliliği bulunan bir belge,
• İlgili dilin resmi dil olarak kabul edildiği bir ülkede eğitim dili Almanca, Arapça, Çince,
Danca, Endonezce, Farsça, Felemenkçe, Fransızca, İngilizce, İsveççe, İspanyolca, İtalyanca,
Malayca ve Rusça olmak kaydıyla en az üç yıllık ortaöğretim, lisans veya doktora diploması,
• İlgili dilin resmi dil olarak kabul edildiği ülke resmi makamları tarafından düzenlenen
dil sınavında yüzde seksen oranında başarılı olunduğunu gösteren belge.
• Dil belgelerinin geçerlilik süreleri YDS için 5 yıl, uluslararası geçerliliği olan belgeler
için ise 2 yıl olarak kabul edilecek ve sürelerin hesaplanmasında sınav son başvuru tarihi esas
alınacaktır.
• Başkanlık, eleme sınavında adayları başvuru dil şartını sağladıkları aynı dilde başvuru
yapmış diğer adaylar ile yarıştırabilme hakkını saklı tutar. Bu hakkın kullanılması durumunda
Başkanlık tarafından Başkanlığın ihtiyacı, başvuruların niteliği ve niceliği itibariyle belirlenecek
dil kontenjanlarına göre eleme sınavında başarılı olan adaylar her bir dil veya dil grupları için
ayrılan kontenjanlar dâhilinde başarı sırasına konularak yazılı sınava çağrılır.
III. BAŞVURULARIN YAPILMASI
• Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:
a) İş talep formu
b) T.C. kimlik numarası beyanı
c) Yükseköğrenim diploması ya da çıkış belgesinin Başkanlık tarafından onaylı örneği
(Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için YÖK’ten alınmış denklik belgesi)
ç) YDS sonuç belgesi veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve
uluslararası geçerliliği bulunan sınav sonuç belgesi veya Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Uzmanlığı Yönetmeliği’nin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde sayılan yurt dışı
eğitim ve sınavlara ilişkin belge
d) Adli sicil beyanı
e) Yazılı özgeçmiş
f) Vesikalık fotoğraf
g) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
ğ) SGK Hizmet Dökümü veya daha önce başka bir yerde çalışıldığını gösteren diğer
hizmet belgesi
h) Görevini yapmaya sağlık bakımından bir engelinin bulunmadığına dair beyan
• Başvuruların incelenmesi neticesinde iş bu ilanın “Sınava Katılım Şartları” başlıklı bölümünde
sayılan şartları sağlayan adaylar eleme sınavına çağrılacaktır.
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IV. SINAVIN AŞAMALARI VE UYGULANMASI
(1) Giriş sınavı; eleme sınavı, yazılı ve sözlü sınav olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır.
(2) Eleme Sınavı
a) Başvuruların incelenmesi neticesinde başvurusu geçerli sayılan adaylar eleme sınavına
katılacaktır.
b) Eleme sınavında adaylara aşağıdaki alanlarda, her soru 1,25 puan üzerinden
değerlendirilmek üzere toplam 80 çoktan seçmeli soru sorulacaktır:
- Genel Kültür (Tarih, coğrafya, vatandaşlık, güncel konular)
- Genel Yetenek (Sözel ve sayısal mantık, Türkçe anlam ve yazım bilgisi)
- Başkanlık görev alanı
- Uluslararası İlişkiler (Türk dış politikası, uluslararası ilişkiler, uluslararası kuruluşlar,
yönetim bilimi, siyaset bilimi ve siyasi tarih, Türkiye ekonomisi, uluslararası ekonomik ilişkiler
ve kuruluşlar)
- Hukuk (Anayasa hukuku, idare hukukunun genel esasları ve idari yargı, uluslararası
hukuk ve insan hakları)
- Sosyoloji (Genel sosyoloji ve metodolojisi, toplumsal yapı ve değişim, kurumlar sosyolojisi,
uygulamalı sosyoloji, Türkiye’nin sosyolojik yapısı)
c) Eleme sınavına ilişkin olarak yukarıda belirtilen alanlarda parantez içinde ifade edilen
alt konular öncelikli olmakla beraber Başkanlık açısından tahdidi değildir.
ç) Eleme sınavı sonucunda 100 tam puan üzerinden 60 puandan az olmamak üzere, en
yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının
yirmi katı olan toplam 600 aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dâhil) başarılı kabul
edilecek ve bu adayların yazılı sınavları değerlendirmeye alınacaktır.
d) Eleme sınavı ile yazılı sınavın aynı gün yapılacak olması nedeni ile eleme sınavında
başarılı olmadığı halde yazılı sınava da girmiş olan adayların yazılı sınavları değerlendirilmeye
alınmayarak geçersiz sayılacaktır.
(3) Yazılı Sınav
a) Yazılı sınav ilanın “Sınavın Aşamaları ve Uygulanması” başlıklı bölümünde belirtilen
konular çerçevesinde adayların analiz, tartışma, değerlendirme, çözüm üretebilme, fikir
geliştirebilme yeteneğini ölçecek kompozisyon ve yabancı dil yeterliliklerini ölçmeye yönelik
çeviri ve/veya kompozisyon sorularından oluşacaktır.
b) Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 puandan az olmamak üzere, en
yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının
dört katı olan toplam 120 aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dâhil) sözlü sınava
çağrılır.
(4) Sözlü Sınav
Yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasını müteakip adaylara duyurulacak tarih ve yerde
gerçekleştirilecek olan sözlü sınav, adayların,
a) Bu ilanın “Sınavın Aşamaları ve Uygulanması” başlıklı bölümünde belirtilen konulara
ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir. Sözlü sınavda
geçer not, 100 puan üzerinden 70’tir.
V. SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI
• Başarı sıralaması, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak
belirlenir. Sınav sonuçları açıklanırken, kazanan adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik
ortalamasının eşitliği durumunda, yazılı puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.
• Giriş sınavı sonucunda başarılı olarak atanmaya hak kazananların nihai listesi Başkanlık
internet sitesinde ilan edilecektir.
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU
Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı emrinde İstanbul Hamidiye Külliyesi’nde ve
Ankara Gülhane Külliyesi’nde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin Ek 6. maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde
Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8.
maddesi uyarınca, ÖSYM tarafından 2018 veya 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme
Sınavına (KPSS) ait KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz
etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun
(belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı esas alınarak
sözleşmeli bilişim personeli pozisyon adedi 10 (on) katı aday arasından, gerçekleştirilecek yazılı
ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile Ankara Gülhane Külliyesine 2
(iki), İstanbul Hamidiye Külliyesine 3 (üç) olmak üzere toplam 5 (beş) Sözleşmeli Bilişim
Personeli alınacaktır.
I. BAŞVURU BİLGİLERİ
A. BAŞVURULAR İÇİN ADAYLARDA ARANACAK GENEL NİTELİKLER
a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin (A) bendinde yer alan genel
şartları taşımak,
b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olmak,
c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret
tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler),
d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını
geçemeyecekler için en az 3, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak
(Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin
hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır). (Mesleki tecrübenin
belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4.
maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki
hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde
bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
e. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
f. Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü
transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini
belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı
yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.
g. İyi derecede yazılı/sözlü İngilizce bilmek,
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h. "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli
Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"te belirtilen özlük
hakları ve diğer kuralları kabul etmek,
i. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak.
B. BAŞVURULAR İÇİN ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL NİTELİKLER
1. AĞ VE SİSTEM UZMANI - 1 Kişi (3 katına kadar)
• Sunucu donanımları ve yapılandırması (disk teknolojileri, hba, raid vb.) hakkında bilgi
ve tecrübe sahibi olmak,
• Yedekleme, depolama sistemleri (Storage), SAN Switch yönetimi konusunda bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
• Sanallaştırma teknolojileri ve ürünlerinin yönetimi, sanal sunucuların yedeklenmesi,
yedekten geri dönme, snapshot alma işlemlerinin yapılması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
• Microsoft Windows sunucu ailesi bakım, izleme ve yapılandırma, sorun giderme
konularında tecrübe sahibi olmak,
• Microsoft Exchange Server yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak Microsoft
Office 365 hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
• Bulut teknolojileri ve çözümleri konusunda bilgi sahibi olmak, Microsoft, Linux işletim
sistemleri ve hizmetlerinin kurulumu, sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,
• Active Directory, DNS, DHCP, WSUS Server, File Server, Certification Autorithy
konularına hakim olmak,
• Kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,
• Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN),
Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1X ağ teknolojileri
konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
• Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switch), Yönlendiriciler (Router), Güvenlik
Duvarları (Firewall) donanımları hakkında bilgi, kurulum ve yönetim tecrübelerine sahibi olmak,
• Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak, Yapılacak
güvenlik soruşturmaları neticesinde atanmasına engel bir durum bulunmamak,
• Ağ ve Sistem uzmanı olarak çalışmaya hak kazanan kişi, Üniversitemizin Ankara’da yer
alan Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirilecektir.
Tercih Sebepleri
• Daha önce Üniversite Bilgi İşlem Merkezinde veya en az 1000 aktif kullanıcıya sahip
bir bilgi işlem merkezinde Ağ ve Sistem Uzmanı olarak çalışmış olmak,
• Veri Merkezi yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
• VMWare ve/veya HyperV teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
• Active Directory, DNS, DHCP servislerinin kurulum ve yönetim tecrübesine sahip
olmak,
• Ms Exchange ve diğer e-posta sunucularının kurulum, yapılandırma veya yönetimini
yapmış olmak,
• Aşağıda belirtilen sertifikasyonlardan birine sahip olmak veya eğitimlerine katılmış
olmak;
• Microsoft Certified IT Professional: Enterprise Administrator on Windows Server
sertifikası sahibi olmak,
• Microsoft Certified IT Professional: Virtualization Administrator on Windows Server
sertifikası sahibi olmak,
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• Microsoft Certified Solutions Associate: sertifikası sahibi olmak,
• Microsoft Certified Technology Specialist: Microsoft Exchange Server sertifikası sahibi
olmak,
• Cisco Certified Network Associate sertifikası sahibi olmak,
2. AĞ VE GÜVENLİK UZMANI – 2 Kişi (3 katına kadar)
• Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN),
Dinamik Yönlendirme Protokolleri, ve özellikle IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda iyi
derecede bilgi sahibi olmak,
• OSI Katmanları ve TCP- IP Protokol kümesi hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak,
• Anahtarlama Cihazları(switch) ve Yönlendiriciler (Router), üzerinde konfigürasyon
yapabilme bilgisine ve tecrübesine sahip olmak,
• Daha önce Firewall, Web Uygulama Güvenlik Duvarı, Yük Dengeleme cihazları
yönetiminde iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
• Antivirüs, E-Mail Gateway kurulum ve yönetimi konusunda iyi derecede bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
• Mail üzerinden yapılan ataklar hakkında, DDOS atak çeşitleri ve siber saldırılar
konusunda bilgi sahibi olmak,
• IDS-IPS, İçerik filtreleme, Proxy, SSL, VPN teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
• Veri sızıntısı engelleme (DLP) konusunda bilgi sahibi olmak,
• Penetrasyon/Sızma Testi, Zaafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
• Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri ve ağ cihazları güvenliği konusunda bilgi
sahibi olmak,
• Kablosuz Ağlar konusunda iyi derecede bilgi sahibi olmak,
• Daha önce Erişim Noktası (Access Point) ve Erişim Noktası Kontrol Cihazları (Access
Point Controller) kurulumu ve yönetimi yapmış olmak,
• Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,
• En az 5 sene benzer pozisyonlarda çalışmış olmak (Belgelenmesi gerekmektedir.)
• Yapılacak güvenlik soruşturmaları neticesinde atanmasına engel bir durum
bulunmamak,
• Ağ ve Güvenlik Uzmanı olarak çalışmaya hak kazananlardan 1 kişi Üniversitemizin
Ankara’da yer alan Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirilecektir. Başvuru sahiplerinin,
başvuru forumlarında çalışmak istediği ili (İstanbul-Ankara) belirtmeleri gerekmektedir.
Tercih Sebepleri
• Daha önce Cisco ISE ve Cisco Controller ürünlerini yönetmiş olmak,
• Daha önce Üniversite Bilgi İşlem Merkezinde veya en az 5000 aktif kullanıcıya sahip
bir bilgi işlem merkezinde çalışmış olmak,
• Aşağıda belirtilen sertifikasyonlardan birine sahip olmak veya eğitimlerine katılmış
olmak;
• Cisco Certified Network Professioanl (CCNP),
• Cisco Certified Network Professional (CCNP) Security,
• Cisco Certified Security Professional (CCSP),
• Certified Ethical Hacker (CEH),
3.YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (2 kişi 3 Katına Kadar - Tam Zamanlı)
• Çok iyi derecede .NET/C#/ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine
sahip olmak.
• En az 5 yıl .NET/C#/ASP.NET tecrübesine sahip olmak,
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• Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak,
• Jquery, CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak,
• .NET Framework 4.5, ASP .NET, C#, ASP .NET MVC, ASP .NET CORE, Entity
Framework konularında deneyimli olmak,
• Çok katmanlı yazılım geliştirme süreçlerinde tecrübe sahibi olmak,
• Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing
konularında bilgi sahibi olmak,
• Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak.
• Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi
olmak,
• MSSQL Server ve T-SQL bilgisine sahip olmak,
• Versiyon Kontrol Sistemlerinden en az birini (Azure DevOps, TFS, Git, SVN v.b.)
kullanmış olmak,
• Teknik dokümanları okuyup anlayabilecek seviyede İngilizce biliyor olmak
Tercih Nedeni Olacak Nitelikler
• Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD) : Web Applications sertifikasına sahip
olmak,
• Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): SQL Server 2012 sertifikasına sahip
olmak
• Mobil cihazlar için (Android, iOS) uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak,
• Yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev
almış,
• Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,
II. BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ
Başvurular 02.09.2019 ile 17.09.2019 tarihleri arasında http://www.sbu.edu.tr adresinde
bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu”nun çıktısını alarak aşağıda belirtilen
belgelerle birlikte 17.09.2019 tarihi mesai bitimine kadar İstanbul’u tercih etmek isteyen
adayların“Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı (Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane
Kampüsü, Tıbbiye Cad. No: 38 Selimiye, Üsküdar, İstanbul) adresine, Ankara’yı tercih etmek
isteyen adayların “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Gülhane Külliyesi Emrah Mah. 06018
Etlik/Keçiören/ANKARA) şahsen veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde posta
yolu ile ulaştırılması gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki
gecikmeler kabul edilmeyecektir.
a) Başvuru için İstenilen Belgeler
- Fotoğraflı Başvuru Formu,
- Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının
ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır),
- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,
- Son altı ay içerisinde alınmış Adli sicil belgesi,
- “Başvurular İçin Adaylarda Aranacak Genel Nitelikler” başlığının (d) maddesinde
belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyeti
sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.),
- “Başvurular İçin Adaylarda Aranacak Genel Nitelikler” başlığının (e) maddesinde
belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,
- Her bir pozisyon için Özel Şartlarda istenilen sınavla alınmış sertifikalar ile tecrübe veya
deneyimi gösteren belgeler,
- Özgeçmiş,
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- İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan yabancı
dil sınavlarından ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen KPDS veya YDS dengi puanı
gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi
Kurumumuzca onaylanacaktır).
- KPSS sonuç belgesi,
b) Başvuru Sonuçlarının Duyurulması
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS
puanının %70’i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak
dikkate alınır) ile yabancı dil puanının %30’unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre
en yüksek puanlıdan başlanarak toplam her pozisyon aday miktarının 4 (dört) katı aday yazılı
sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın
bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava çağrılacaklardır.
III. SINAV BİLGİLERİ
A. SINAVA ÇAĞRI
Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi
www.sbu.edu.tr sitesinde 20.09.2019 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya
tebligat yapılmayacaktır.
B. SINAV TARİHİ VE YERİ
Yazılı sınav 24.09.2019 tarihinde saat 09.00’da, sözlü sınav 24.09.2019 tarihinde saat
14.00’te Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Külliyesinde yapılacaktır.
C. SINAV ŞEKLİ
Yapılacak sınavlar yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır.
D. SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle 100
tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı
nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi
tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday başarılı olarak değerlendirilecektir.
E. SINAV SONUÇLARININ İLANI
Yazılı ve sözlü sınav tarihinden itibaren on beş gün içerisinde www.sbu.edu.tr sitesinde
ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
IV. SÖZLEŞME BİLGİLERİ
a. SÖZLEŞME ÜCRETLERİ
Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B
maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararının 3. maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanının (B) bendinde yer alan özel
şartlarda unvan bazında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır.
b. YAPILACAK SÖZLEŞMELERDE KURUM YETKİSİ
Kurum tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve düzenlenecek sözleşmeler
uyarınca ücret ödemeye yetkili olacaktır.
V. DİĞER HUSUSLAR
Sınav başvurusunda ve/veya atamalarda yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da
belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet
Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum
ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.
Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabileceklerdir.
İlan olunur.
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
— Bursa Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Doğuş Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
— Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği
— Pamukkale Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin
Günlük Değerleri

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete

ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
Resmî Gazete’nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde

“T.C. Resmî Gazete” adıyla yerini almıştır.
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