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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulundan:
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulunun,

16/11/2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurum-
ları İhale Yönetmeliğine uygun olarak, mal ve hizmet alım-satımları, yapım, taşınmaz alım-satım,
kiralama, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerinin ihaleleri ile kamu kurum
ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşların araştırma ve geliştirme projeleri için sağladıkları
fonlar çerçevesinde yapılacak mal/hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esasları belirtmek
amacıyla hazırlanmıştır.

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

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

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

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

gorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, avukatlık, danışmanlık,
tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, barınma, toplantı, organizas-
yon, sergileme, koruma ve güvenlik, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikri ve güzel sanat, bilgi-
sayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini ve benzeri hizmetleri,
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c) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal ve hizmet alım-satımları ile yapım,
kiralama, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlerin istekliler arasından seçilecek
birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imza-
lanması ile tamamlanan işlemleri,

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

d) İhale usulleri: Bu Yönetmelikte düzenlenmiş olan ihale usullerini,
e) İhale yetkilisi: Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyeti veya Mü-

tevelli Heyetin uygun gördüğü Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokul yöneticisi veya görevlisini,
f) İstekli: İhaleye teklif veren gerçek ya da tüzel kişiler ile ortak girişimleri,
g) Kiralama: Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulunun kira sözleşmesinin kiracı ta-

rafını oluşturmasını,
ğ) Kiraya verme: Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulunun kira sözleşmesinin kiraya

veren tarafını oluşturmasını,
h) Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,
ı) Meslek Yüksekokulu: Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulunu,
i) Mütevelli Heyet: Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyeti,
j) Seyahat alımları: Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulunun münhasıran eğitim öğ-

retim faaliyetleriyle ilişkisi olmak üzere yurt içi/yurt dışı seyahat için ulaşım, konaklama, tem-
sil/ağırlama ve benzeri işlemleri,

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

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

belgeleri, 
n) Tahmini bedel: İhale konusu işlerin önceden tahmin edilen bedelini,
o) Tarifeli alımlar: Elektrik, su, doğalgaz, telefon, data, internet hizmetleri gibi belirli

bir tarifeye göre yapılabilen alımları,
ö) Trampa: 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun trampa ile ilgili

maddelerinde gösterilen işlemleri,
p) Yapım: Her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, ta-

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

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

damlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun
şartlarla ve zamanında karşılanmasını, kaliteyi ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlar.

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

(3) Anahtar teslimi yapım ihaleleri hariç, aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı
olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez.
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(4) Bu Yönetmelikte belirlenmiş limitlerin altında kalmak amacıyla ihale konusunu
oluşturan işler kısımlara bölünemez.

İhaleye katılımda yeterlik kuralları
MADDE 5 – (1) Meslek Yüksekokulu, 4 üncü maddede belirtilen temel ilkeler doğ-

rultusunda, ihaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki, teknik ye-
terliklerinin belirlenmesine ilişkin ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeleri ister.

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

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

Komisyonlar
MADDE 7 – (1) İhale yetkilisi, Meslek Yüksekokulu görevlilerinden birinin başkan-

lığında, ihale konusu işin uzmanı olmak şartıyla en az iki kişinin katılmasıyla kurulacak ko-
misyonları görevlendirir. İhale sürecindeki işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla ihale komis-
yonunun; muayene ve kabul işlemleri için ise muayene ve kabul komisyonunun kurulması zo-
runludur.

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

(3) Komisyonlar üye tam sayısıyla toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Ka-
rarlarda çekimser kalınamaz. Karşı oy kullanan üye, karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak
imzalamak zorundadır. Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta kabul
edilir. Komisyon başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Meslek Yüksekokulu ihale
komisyonunda görev alan üyeler, muayene ve kabul komisyonunda görev alamazlar.

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

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

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

sinde; ihale konusu olan işin nevi, niteliği, miktarı, varsa proje numarası, tahmini bedeli, kul-
lanılabilir bütçe miktarı, avans verilecekse şartları, ihalede uygulanacak usul, ilanın metni ve
geçici teminat miktarı belirtilir. Onay belgesinde ayrıca, şartname ve eklerinin bedelinin ne
olacağı gösterilir.
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(2) İhale yetkilisi tarafından ihale onay belgesinin onaylanmasıyla birlikte ihale süreci

başlar; taraflarca sözleşmenin imzalanması veya ihalenin iptali ile sona erer.

İlan

MADDE 10 – (1) Meslek Yüksekokulu, ihaleye çıkmadan önce ilan yapmak zorunda-

dır. İlan ile ihale tarihi arasında, ihale usulüne ve işin niteliğine göre bütün isteklilerin teklif-

lerini hazırlayabilmelerine imkan sağlayacak makul bir süre ihale yetkilisi tarafından belirlenir.

Bu süre yedi günden az olamaz.

(2) İhaleler, aleniyeti sağlayacak şekilde, ihalenin yapıldığı yerde yayımlanan yerel ga-

zetelerin birinde ve Meslek Yüksekokulu resmi internet sitesinde, ihale ilanları için belirlenen

ayrı bir bölümde ilan edilir. İnternet sitesinde yayımlanan ilanlar, ihale saatine kadar siteden

kaldırılmaz. Doğrudan temin ve pazarlık usulünün uygulandığı alımlarda ilan yapılması zorunlu

değildir.

(3) İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı.

b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı.

c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı.

ç) Geçici teminat miktarı.

d) İsteklilerden istenilen belgelerin neler olduğu.

e) Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.

(4) Bu madde hükümlerine uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yeni-

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

sözleşme feshedilir.

(5) İhale/ön yeterlik dokümanı hazırlanmadan ilan yapılamaz.

(6) İlan yapıldıktan sonra ihale/ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılamaz.

(7) İhale/ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanda yer verilemez.

İhale/ön yeterlik dokümanı

MADDE 11 – (1) İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler

ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer

belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik

kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.

(2) İhale ve ön yeterlik dokümanı Meslek Yüksekokulunda bedelsiz görülebilir. Ancak,

ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı temin etmeleri zorunludur.

Dokümanın bedeli basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde Meslek

Yüksekokulunca tespit ve ilan edilir. Doküman bedeli sadece ilanda belirtilen banka hesabına

isteklinin adı, unvanı, ihale adı ve varsa numarası belirtilerek yatırılır.

İhaleye katılamayacaklar

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

olarak kendileri veya başkaları adına, bu Yönetmelik kapsamındaki ihalelere katılamazlar:

a) Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak

ve denetlemekle görevli olanlar.

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

nunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak vakıf yükseköğretim kurumlarınca

veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli
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ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan

yahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan do-

layı hükümlü bulunanlar.
c) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
ç) Daha önce kendisine Meslek Yüksekokulunda iş verildiği halde, usulüne göre söz-

leşme yapmak istemeyenler, sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir
sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getir-
mediği tespit edilenler.

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

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

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

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

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

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

aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme
imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini Meslek Yüksekokulunun onayına sunmaları
istenebilir. Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yükleni-
cinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

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

İhale usulleri
MADDE 15 – (1) Meslek Yüksekokulu tarafından gerçekleştirilecek mal ve hizmet

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

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

(3) 18 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde düzenlenen pazarlık usulü ve 19 uncu
maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde düzenlenen doğrudan temin yoluyla yapılacak mal
ve hizmet alımları ile yapım işleri toplamı, Meslek Yüksekokulunun ilgili yıl bütçe harcaması
toplamının % 10’undan fazla olamaz. Söz konusu limit mütevelli heyetinin, Meslek Yüksekokulu
lehine sonuç üreteceğini gösterir gerekçeli kararı ile % 15’e kadar arttırılabilir.
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Açık ihale usulü

MADDE 16 – (1) Açık ihale usulü bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

Belli istekliler arasında ihale usulü

MADDE 17 – (1) Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlen-

dirmesi sonucunda Meslek Yüksekokulunca davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

İşin özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün

uygulanamadığı mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi bu usule göre yapılabilir.

(2) Adayların mali ve teknik kapasitelerini değerlendirmek üzere belirlenecek ön ye-

terlik kriterleri ve şartları son başvuru tarihinden en az yedi gün önce verilecek ön yeterlik ila-

nında belirtilir.

(3) Ön yeterlik ilanında ve dokümanında belirtmek kaydıyla; yeterlikleri tespit edilenler

arasında dokümanda belirtilen kriterlere göre sıralanarak listeye alınan belli sayıda istekli veya

yeterli bulunan isteklilerin tamamı teklif vermeye davet edilebilir. Teklif vermeye davet edil-

meyenlere davet edilmeme gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. İhaleye davet edilecek istekli sa-

yısının üçten az olması veya teklif veren istekli sayısının ikiden az olması halinde ihale iptal

edilir.

(4) Ön yeterliğe katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler 20 nci maddenin birinci

ve ikinci fıkralarında belirtilen usul ve esaslara uygun olarak Meslek Yüksekokuluna sunulur.

Pazarlık usulü

MADDE 18 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:

a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda

teklif çıkmaması.

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

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

zorunlu olması.

c) Meslek Yüksekokulunun tahmini bedeli bir önceki hesap dönemi toplam giderlerinin

her yıl Tüketici Fiyatları Endeksi oranına göre güncellenecek beşyüzotuzsekizbinyüzyetmişdört

TL’ye karşılık gelen tutardaki bedeli aşmayacak olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri.

ç) Kullanışlarının özelliği ve Meslek Yüksekokuluna sağlayacağı özel yarar sebebiyle

başka bir ihale usulüyle edinilmesi mümkün olmayan taşınır ve taşınmaz malların satın alın-

ması, kiralanması ve sınırlı ayni hak tesisi gibi işler.

(2) Pazarlık usulünde ilan yapılması zorunlu değildir. İlan yapılmayan ve birinci fıkranın

(ç) bendinde belirtilen haller haricinde en az üç istekli davet edilerek, bu isteklilerin yeterlik

belgelerini ve yazılı fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir. İhale komisyonu ayrıca her bir

istekli ile görüşür. Görüşmeler sonucunda, ihale komisyonu her bir istekliden ihale kararına

esas olacak son yazılı fiyat tekliflerini alır ve ihale sonuçlandırılır. Pazarlığın ne suretle yapıl-

dığı, verilen teklifler ve üzerine ihale yapılanın tercih edilme nedeni pazarlık kararında göste-

rilir. Bu fıkra kapsamında yapılan mal alımlarında, sözleşme yapılması ve kesin teminat alın-

ması zorunlu değildir.

(3) Birinci fıkranın (a) ve (c) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, ihale dokümanında

belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilen istekliler, öncelikle ihale konusu

işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk teklif-

lerini sunar. Meslek Yüksekokulunun ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve
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çözümler üzerinde ihale komisyonu her bir istekli ile görüşerek ilk fiyat tekliflerini alır. Bu

görüşmeler sonucunda ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere isteklilerden ihale kararına esas ola-

cak son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.

(4) Birinci fıkranın (ç) bendi uyarınca yapılacak işlerde yetkili mercilerce veya mah-

kemelerce takdir veya tespit edilmiş rayiç bedel mevcutsa bu bedel tahmini bedel olarak kabul

edilir. Aksi halde, 6 ncı ve 7 nci maddelere göre tespit olunacak tahmini bedel üzerinden pa-

zarlık görüşmeleri yürütülür. Yapılan görüşmelerde tahmini bedel gizli tutulur.

Doğrudan temin

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

alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir:

a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi.

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

lanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşme bedelinin %20’sini geçmeyecek

ve ona dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk

alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.

c) Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması

ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan sarf malzemesi alımları.

ç) Meslek Yüksekokulunun tahmini bedeli bir önceki hesap dönemi toplam giderlerinin

Tüketici Fiyatları Endeksi oranına göre güncellenecek ikiyüzaltmışdokuzbinseksenyedi TL’ye

karşılık gelen tutardaki bedeli aşmayacak olan mal ve hizmet alımları, tarifeli alımlar ile seyahat

alımları.

(2) Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, 7 nci maddede belirtilen komisyonları kurma

ve 5 inci maddede belirtilen yeterlik koşullarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yet-

kilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak bir

tutanağa bağlanmak suretiyle ihtiyaçlar temin edilir.

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması

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

labilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı,

soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve Meslek

Yüksekokulunun adı ve açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır

ve mühürlenir. Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale/ön

yeterlik dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin ra-

kam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bu-

lunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişi-

lerce imzalanmış olması zorunludur.

(2) Teklifler ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı

alındılar karşılığında Meslek Yüksekokuluna verilir. İhale saatinden sonra verilen teklifler

kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir.

Posta ile gönderilecek tekliflerin, ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen ihale saatine kadar

ulaştırılması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış

zamanı bir tutanakla tespit edilir.

(3) Verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

(4) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilir.
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(5) Pazarlık ve doğrudan temin usulü ile yapılan alımlarda teklif mektubu ve ihaleye
katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler elektronik ortam kullanılmak suretiyle temin
edilebilir.

(6) Meslek Yüksekokulu, Mütevelli Heyetinin kararıyla, belirli koşulları taşıyan istek-
lilerin sisteme kabul edildiği ve elektronik olarak teklif verebildiği elektronik satın alma sis-
temleri oluşturabilir veya bu sistemlere katılabilir.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik ve teknik değer gibi fiyat dışındaki un-

surlar da dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki un-

surlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale/ön yeterlik dokümanında bu unsurların

parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir.

(3) En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihale-

lerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan

en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar

dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

(4) İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek ihale yetkilisinin onayına sunar.

Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve

hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

(5) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş işgünü içinde ihale kararını onaylar

veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

(6) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

(7) İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en

geç üç işgünü içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere ihaleye teklif veren bütün is-

teklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya

uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal

edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

(8) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren üç işgünü geçmedikçe söz-

leşme imzalanamaz.

(9) Sekizinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini izleyen günden itibaren üç işgünü içinde

ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on işgünü içinde kesin teminatı vermek

suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.

Kesin teminat

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

gun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üze-

rinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle en fazla %6 oranında kesin

teminat alınır. İhale dokümanında belirtmek şartıyla kesin teminat alınması zorunlu değildir.

Sözleşme yapılmasında tarafların görev ve sorumluluğu

MADDE 25 – (1) İhale üzerinde kalan istekli kesin teminatı yatırarak sözleşmeyi im-

zalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. Bu zo-

runluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale

üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda Meslek Yüksekokulu,

ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi

istekli ile de Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre sözleşme imzalayabilir. Ancak ekonomik

açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için 23 üncü mad-

denin dokuzuncu fıkrasında belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekono-

mik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye anılan fıkrada belirtilen şekilde tebligat

yapılır. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması du-

rumunda bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
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(2) Meslek Yüksekokulu, birinci fıkrada yazılı süreler içinde ve 23 üncü maddeye göre

sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. Meslek Yük-

sekokulunun bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde istekli, sürenin bitmesini izleyen

günden itibaren en geç beş iş günü içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek

şartıyla taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat

vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. Bu zarar sebep olanlara

tazmin ettirilir.

Muayene ve kabul işlemleri

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

işlemleri, ihale yetkilisince kurulacak muayene ve kabul komisyonu tarafından yapılır. Mua-

yene ve kabul komisyonu ihale konusu mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihale dokü-

manında belirtilen niteliklere uygun olup olmadığını inceler ve bunu bir tutanakla tespit eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mal ve Hizmet Satışları ile Taşınmazların Satışı, Kiraya Verilmesi,

Trampası ve Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Benzeri İşlemler

İhale usulleri

MADDE 27 – (1) Meslek Yüksekokulunun mal ve hizmet satışları ile taşınmazların

satışı, kiraya verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerine ilişkin ihalelerde kapalı

teklif usulü, açık teklif usulü ve pazarlık usullerinden biri uygulanır.

(2) İhalelerde, tekliflerin gizli olarak verilmesini sağlayan kapalı teklif usulü ile açık

teklif usulünün uygulanması esastır. Bu iki usulden hangisinin uygulanacağına ihale yetkilisi

karar verir.

Kapalı teklif usulü

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

bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas ola-

rak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mü-

hürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa

konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi

işe ait olduğu yazılır.

(2) Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve

eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı

ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde

kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler ret olunarak hiç yapılmamış sayılır.

(3) Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Meslek

Yüksekokuluna verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak

da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine ihale komisyonuna gönderilmek üzere Meslek

Yüksekokulunun adı, adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ya-

zılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Meslek Yüksekokuluna ulaş-

ması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı

bir tutanakla tespit edilir. İhale komisyonuna verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

(4) Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten

sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin

ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra
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numarası iç zarfın üzerine de yazılır. Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan is-

teklilerin teklif mektubunu taşıyan iş zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer

belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar.
(5) Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası

ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon
başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve
üyeleri tarafından imzalanır. Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya ikinci fıkra
hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez.

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

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

tekliflerini iletmeleri suretiyle yapılır. İzleyen turlarda teklifler sözlü olarak alınır. Ancak is-
tekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar Meslek Yüksekokuluna ulaşmış olması şartıyla
20 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mek-
tupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönde-
rilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

(2) İlanda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini ve ge-
çici teminat verip vermediklerini inceleyerek kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katıla-
mayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler, istekliler önünde
bir tutanakla tespit edilir. Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır.
Diğer istekliler, önce şartnameyi imzaya ve daha sonra sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır.
Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından
imzalanır.

(3) İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra komisyon başkanı, posta ile yapılmış
teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılmasını
sağlar. Bundan sonra istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen
isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılır ve imzaları alınır. İl-
gilinin imzadan çekinmesi halinde durum ayrıca belirtilir. İhaleden çekilenler yeniden teklifte
bulunamazlar. Teklifler yapıldığı sırada, yapılan indirim veya artırımların işi uzatacağı anlaşı-
lırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenir. Daha
önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.

Pazarlık usulü
MADDE 30 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:
a) Kapalı teklif usulü ya da açık teklif usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması.
b) Çabuk bozulan, saklanması tehlikeli olan, saklama giderleri değerine veya bekleme-

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

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

(3) Pazarlığın ne suretle yapıldığı ve ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve üzerine ihale
yapılanların neden dolayı tercih edildiği pazarlık kararında gösterilir.
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(4) Taşınmaz malların trampa işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) lisanslı

gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından SPK mevzuatına uygun olarak ve hiçbir sınırla-

maya bağlı olmaksızın hazırlanacak değerleme raporlarındaki değer tespitleri esas alınır. Bu

durumda trampaya konu taşınmaz değerleri arasında en fazla %10’luk fark olabilir.

Uygun bedelin tespiti

MADDE 31 – (1) Meslek Yüksekokulunun mal ve hizmet satışları ile taşınmazların

satışı, kiraya verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerine ilişkin ihalelerde, uygun

bedeli teklif eden istekliyle sözleşme imzalanır.

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

dellerin en yükseğidir.

(3) Eksiltmelerde uygun bedel, tahmini bedeli geçmemek şartı ile teklif edilen bedellerin

tercihe layık görülenidir. Tercihin Meslek Yüksekokulu lehine olduğunu gösteren gerekçeler

kararda belirtilir.

(4) Kapalı teklif usulüyle yapılan ihalelerde uygun bedel, teklif edilen bedellerden tah-

mini bedelden aşağı olmamak üzere tercihe layık görülenidir. Tercih gerekçeleri kararlarda be-

lirtilir.

(5) Uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler ile eksiltmelerde kabul edilecek aza-

mi indirim miktar veya oranları; işin niteliği, nevi ve miktarı, birim fiyatları, ödeme zamanı ve

isteklinin buna benzer teknik ve mali yeterliği ile ilgili diğer hususlar ihale dokümanında tespit

olunur.

Geçici teminat

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

alınır. İhale dokümanında belirtmek şartıyla geçici teminat alınması zorunlu değildir.

İhalenin karara bağlanması ve onaylanması

MADDE 33 – (1) İhale komisyonlarınca alınan kararlar, komisyon başkan ve üyelerinin

adları, soyadları ve esas görevleri belirtilerek imzalanır. Kararlarda isteklilerin isimleri, adres-

leri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi tarihte ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle

yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

(2) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş işgünü içinde ihale kararını onaylar

veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

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

yılır.

(4) İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en

geç üç işgünü içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün is-

teklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya

uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal

edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

(5) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; üç işgünü geçmedikçe söz-

leşme imzalanamaz.

(6) Beşinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini izleyen günden itibaren üç işgünü içinde

ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on işgünü içinde kesin teminatı vermek

suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.
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Kesin teminat
MADDE 34 – (1) Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine

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

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

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

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

(2) Meslek Yüksekokulu, birinci fıkrada yazılı süreler içinde, sözleşme yapılması hu-
susunda kendisine düşen görevleri yapmak ve taşınmaz malların satımında, ferağa ait işlemleri
tamamlamak, şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre satılan malları ihaleyi kazanan istekliye
teslim etmekle yükümlüdür. Meslek Yüksekokulunun bu yükümlülüğü yerine getirmemesi ha-
linde, istekli sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş işgünü içinde, on gün süreli
bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici te-
minat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak
kazanır. Bu zarar sebep olanlara tazmin ettirilir.

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

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İhalenin iptal edilmesi
MADDE 36 – (1) Meslek Yüksekokulu, gerekli gördüğü veya ihale/ön yeterlik dokü-

manında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulun-
mayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, gerekçesi belirtilmek suretiyle ihale
saatinden önce ihaleyi iptal edebilir.

(2) Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere he-
men ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği
ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş
sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle is-
teklilerce Meslek Yüksekokulundan herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

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

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

saktır:

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

veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde

bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

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

olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.

d) 12 nci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

(2) Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar, ihale dışı bırakılırlar. Yasak fiil ve dav-

ranışta bulunulduğu sözleşme imzalandıktan sonra tespit edilirse kesin teminat gelir kaydedilir

ve genel hükümlere göre ihale tasfiye edilir. Meslek Yüksekokulu, yasak fiil veya davranışlarda

bulunanlar hakkında uygulayacakları yaptırımlara ilişkin olarak Mütevelli Heyet kararı alır.

Alınan bu kararlar Meslek Yüksekokulu tarafından ilan edilir.

İhalenin sözleşmeye bağlanması

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

leler bir sözleşmeye bağlanır. Meslek Yüksekokulu tarafından hazırlanan sözleşmeler imza

yetkisine sahip bir yönetici ile yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması

halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale/ön yeterlik do-

kümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir.

İhale/ön yeterlik dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.

Sözleşmenin devri

MADDE 39 – (1) Sözleşme, Meslek Yüksekokulunun yazılı izni ile başkasına devre-

dilebilir. Ancak devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar aranır.

Teminat

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde, tedavüldeki Türk Parası

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

gösterilir.

İtiraz

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

hak kaybına ya da zarara uğradığını yahut zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden

aday veya istekliler, ihale sürecindeki işlem ya da eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla iha-

lenin sona erdiği tarihten itibaren beş iş günü içinde Meslek Yüksekokuluna itiraz edebilirler.

(2) Meslek Yüksekokulu, itiraz üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde ge-

rekçeli bir karar alır. Alınan karar, itirazda bulunana, diğer aday veya istekliler ile istekli ola-

bileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokü-

manına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.

(3) Meslek Yüksekokuluna itiraz edilmesi halinde, ihaleye ilişkin tüm iş ve işlemler

durur. İtiraz üzerine alınan kararın son bildirim tarihinden, süresi içerisinde bir karar alınmaması

halinde ise bu sürenin bitimini izleyen tarihten önce sözleşme imzalanamaz. İtirazdan sonra,

ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi
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gerektiği onaylanmadıkça Meslek Yüksekokulu sözleşme imzalayamaz. İhale işlemlerine de-

vam edilmesi konusunda gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi

gün önce itirazda bulunan istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate

alınarak bildirilir. Meslek Yüksekokulu tarafından usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme

imzalanmışsa, ihale kararı ve sözleşme hükümsüz sayılır.
Bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmayan işler
MADDE 42 – (1) Meslek Yüksekokulu;
a) Kamu idareleri ile bu idarelere bağlı sabit veya döner sermayeli müesseseler ve özel

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

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

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

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

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

e) Meslek Yüksekokulunun sermayesinin tamamı kendisine ait olan ticari işletmelerinden,
f) Eğitim öğretim faaliyetleriyle ilgili dijital ve basılı veri tabanı abonelikleri için,
yapacakları alımlarda bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmayıp, bu alımlar doğrudan

tahmini bedel belirlenmek suretiyle yapılır.
(2) Meslek Yüksekokulunun iktisadi işletmelerince yapılan satışlar ile sağlık uygulama

ve araştırma merkezi gibi eğitim öğretim faaliyetleri sırasında üretilen hizmetlerin satışlarında
bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

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

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

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

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

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 45 – (1) 6/7/2014 tarihli ve 29052 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ata-

şehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Satın Alma ve İhale Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu

Mütevelli Heyeti yürütür.
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Beykent Üniversitesinden:
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Beykent Üniversitesi Sağlık Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-
rının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Beykent Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görev-
lerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Dekan: Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,
c) Genel Direktör (Müdür): Merkezin Genel Direktörünü,
ç) Genel direktör yardımcıları: Merkezin genel direktör yardımcılarını,
d) Hemşirelik Hizmetleri Direktörü (Başhemşire): Merkezin Hemşirelik Hizmetleri Di-

rektörünü,
e) Merkez: Beykent Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,
f) Mütevelli Heyeti: Beykent Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
g) Rektör: Beykent Üniversitesi Rektörünü,
ğ) Tıp Fakültesi: Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesini,
h) Tıbbi Direktör (Başhekim): Merkezin Tıbbi Direktörünü,
ı) Üniversite: Beykent Üniversitesini,
i) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Sağlık hizmetleriyle ilgili tüm konularda tanı ve yöntemlerin en etkili şekilde sunul-

ması için eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.
b) Her düzeyde hekim ve diğer sağlık personeli yetiştirilmesine katkı sağlamak ama-

cıyla başta Tıp Fakültesi olmak üzere Üniversite bünyesindeki diğer fakülte, enstitü, yüksekokul
ile yurtiçi ve yurtdışı diğer kurumlarla iş birliği yaparak sağlık hizmetleri ve eğitimde çağın
gerektirdiği en ileri uygulamaları yaparak verimliliği en üst seviyeye çıkarmak.

c) Toplumun ihtiyaç ve beklentilerine uygun, hasta haklarına saygılı, kaliteli ve modern
tanı ve tedavi merkezi hizmeti sunmak.

ç) Üniversitede ön lisans, lisans, lisansüstü eğitim ve öğretim gören öğrencilere akade-
mik katkı sağlamak.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Toplumun sağlığını geliştirmek, sağlık bilincini arttırmak için çalışma ve projeler

yapmak, sağlık politikalarına katkı sağlamak.
b) Toplum sağlığının korunması, yerinde ve zamanında tanı ve tedavi yapılması için

gerekli kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapmak.
c) Ülkemizde ve diğer ülkelerde sağlıkla ilgili sorunların çözülmesi için bilimsel alt-

yapıyı hazırlamak ve bilimsel çalışmalara katkı yapmak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini
yürütmek.

ç) Üniversitede Tıp Fakültesi ve diğer eğitim ve öğretim birimleri ile koordinasyonu
sağlamak, ortak özendirici araştırma ve çalışmaları organize etmek, bilimsel kongre, kurs, sem-
pozyum, çalıştay ve benzeri diğer toplantıları organize etmek.

d) Merkezde çalışan sağlık personelinin mezuniyet sonrası eğitiminin devam etmesi
için Dekan ve diğer sağlıkla ilgili birimlerin yöneticileri ile işbirliği içinde çalışma kurultayları
düzenlemek ve Merkez içi eğitim faaliyetlerinin organizasyonunu sağlamak.

e) Süreli ve süresiz yayınlar yapmak, sağlık personelini ve sivil toplumu aydınlatıcı ya-
zılı ve görsel basında programlar yapmak, güncel sorunlara yönelik bilimsel açıklamalar yap-
mak.

f) Üniversite öğrencilerinin sağlıklı bir yaşam sürmeleri için faaliyetler düzenlemek,
zararlı alışkanlıkların bırakılması için kampanyalar ve organizasyonlar düzenlemek, sağlık ala-
nında faaliyetlere diğer branşlardaki öğrencileri de katmak.

g) Merkeze bağlı olarak çalışan, kapsamlı sağlık hizmeti vermek üzere yataklı tedavi
hizmetlerinin yanı sıra, fizik tedavi ve rehabilitasyon, göz hastalıkları, kulak, burun, boğaz,
çocuk sağlığı ve hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum gibi bütün tıbbi anabilim ve bilim
dallarında ve sağlıkla ilgili diğer alanlarda Merkez ünite ve poliklinik birimleri kurmak ve iş-
letmek, bu tesisleri satın almak, bağış veya sair suretlerde devir almak ve işletmek, sağlıkla
ilgili bakım evi, kreş, huzurevi gibi çeşitli sosyal hizmet birimlerinin ve benzeri işletmelerin
kurulmasını ve işletilmesini desteklemek, gerekirse işletmek, evde bakım hizmetleri sunmak
ya da bu konuda hizmet satın almak.

ğ) Mütevelli Heyetinin, Rektörün ve Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faali-
yetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür (Genel Direktör).
b) Yönetim Kurulu.
Müdür (Genel Direktör)
MADDE 8 – (1) Genel Direktör, Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından,

Tıp Fakültesi öğretim üyesi veya en az lisans düzeyinde eğitim almış kişiler arasından iki yıl
için görevlendirilir. Görev süresi biten Genel Direktör, yeniden görevlendirilebilir. Genel Di-
rektör, gerektiğinde Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile iki yıllık süre bitmeden
görevinden alınabilir. Genel Direktörün görevi başında olmadığı zaman Tıbbi Direktör kendi-
sine vekalet eder. 

Genel Direktörün görevleri
MADDE 9 – (1) Genel Direktörün görevleri şunlardır: 
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek, Yönetim Ku-

rulu tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlamak.
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b) Tıbbi Direktörün görevlendirilmesi için Rektöre teklifte bulunmak, alt yönetici ve
birim sorumlularını görevlendirmek.

c) Merkezin ihtiyaçlarını belirlemek, insan kaynakları ihtiyacını saptamak, gerekli per-
sonel alımını sağlamak ve gerekli ekipleri kurmak.

ç) Hastaların ve sağlık personelinin ihtiyaçlarını karşılamak, gerekli teknolojik altyapıyı
oluşturmak ve Merkezin yapısal sorunlarını çözmek.

d) Araştırma, sağlık ve idari birimler arasında koordinasyonu sağlamak.
e) Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık raporları Yönetim Kuruluna sunmak.
f) Rektör ve Mütevelli Heyeti tarafından Merkez ile ilgili olarak verilen diğer görevleri

yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Genel Direktör, Tıbbi Direktör ile Rektörün teklifi

ve Mütevelli Heyetinin onayı üzerine görevlendirilen Üniversitede görevli iki öğretim üyesin-
den oluşur. Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlendirilen öğretim üyelerinin görev süresi iki
yıldır. Mütevelli Heyeti gerektiğinde süresi sona eren üyeleri tekrar görevlendirebilir. 

(2) Yönetim Kurulu, Genel Direktörün başkanlığında iki ayda bir önceden belirlenen
gündem ile toplanır. Genel Direktörün bulunmadığı durumlarda Tıbbi Direktör başkanlığa ve-
kalet eder. Genel Direktör, Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Ku-
rulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda
Başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Salt çoğunluk sağlanamazsa bir hafta sonra
aynı yer ve saatte aynı konu ile toplantı tekrarlanır.

(3) Yönetim Kurulu, çalışmalarında Rektör ve Mütevelli Heyetine karşı sorumludur. 
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez çalışmalarını denetlemek ve faaliyetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesini

sağlamak.
b) Çalışma gruplarının raporlarını değerlendirmek, analiz yapmak ve karara bağlamak.
c) Sağlık alanında yıllık çalışma ve akademik faaliyet raporları hazırlamak; plan, bütçe

ve çalışma projeleri yapmak.
ç) Sağlık alanında kurulması planlanan alanlar ve açılması düşünülen yeni üniteler hak-

kında Mütevelli Heyetine teklif sunmak.
d) Merkezin yıllık gelir gider dengesi hakkında çalışma yapmak, bütçe planı oluştur-

mak, personel ihtiyacı hakkında değerlendirme yapmak, merkez personeli için disiplin kurulu
olarak görev yapmak, verimlilik konusunda rapor hazırlayıp Rektör ve Mütevelli Heyetine
sunmak.

Tıbbi Direktör (Başhekim)
MADDE 12 – (1) Tıbbi Direktör, Tıp Fakültesi öğretim üyeleri arasından Genel Di-

rektörün önerisi Rektörün teklifi üzerine Mütevelli Heyetinin onayı ile iki yıl süre ile görev-
lendirilir. Genel Direktörün görevinin sona ermesi ile Tıbbi Direktörün görevi sona erer. Görev
süresi biten Tıbbi Direktör tekrar görevlendirilebilir. Rektörün teklifi Mütevelli Heyetinin onayı
ile Tıbbi Direktör görevinden alınabilir. Tıbbi Direktörün önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı
ile tıbbi direktör yardımcıları görevlendirilebilir.

Tıbbi Direktörün görevleri
MADDE 13 – (1) Tıbbi Direktörün görevleri şunlardır:
a) Sağlık hizmetlerini projelendirmek, yürütmek ve standartlarını oluşturmak.
b) Tıbbi hizmetlerin performansını belirleyerek gerekli planlama ve koordinasyonu sağ-

lamak.
c) Sağlık hizmetlerinin kaliteli şekilde sunulmasının sağlanması ve gerekli teknolojik

altyapının oluşturulması için çalışmak.
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ç) Tıbbi personelin performans değerlendirmelerini yapmak, gerekli personel ihtiyacı
için rapor hazırlamak.

d) Tıbbi çalışmalar ve bilimsel araştırmaların beraber yürütülmesi için koordinasyonu
sağlamak.

e) Sağlık hizmetlerinin yürütülmesi sırasında ortaya çıkan sorunları ve hasta şikayetle-
rini değerlendirmek ve sonuçlandırmak.

Hemşirelik Hizmetleri Direktörü (Başhemşire) 
MADDE 14 – (1) Hemşirelik Hizmetleri Direktörü, en az beş yıllık tecrübesi olan hem-

şireler arasından Tıbbi Direktörün önerisi ve Genel Direktörün teklifi üzerine Mütevelli He-
yetinin onayı ile iki yıl için görevlendirilir. Genel Direktörün görevinin sona ermesi ile Hem-
şirelik Hizmetleri Direktörünün görevi sona erer. Görev süresi biten Hemşirelik Hizmetleri Di-
rektörü tekrar görevlendirilebilir. Genel Direktörün teklifi, Mütevelli Heyetinin onayı ile Hem-
şirelik Hizmetleri Direktörü görevinden alınabilir. Başhemşirenin teklifi ve Mütevelli Heyetinin
onayı ile hemşirelik hizmetleri direktör yardımcıları görevlendirilebilir.

Hemşirelik Hizmetleri Direktörünün görevleri
MADDE 15 – (1) Hemşirelik Hizmetleri Direktörünün görevleri şunlardır:
a) Merkezde çalışan hemşire ve hasta bakımından sorumlu personelin kaliteli çalışması

için gerekli tedbirleri almak.
b) Kendisine bağlı personelin sevk ve idaresini sağlamak, çalışma yerlerini düzenlemek,

gerekli raporları tutmak, eksiklikleri belirleyip Tıbbi Direktöre bildirmek.
c) Hemşirelerin mesleki tecrübeleri konusunda eğitimler düzenlemek, bilimsel çalışma

yapma konusunda destek sağlamak, diğer sağlık personeli ile eğitim konusunda koordinasyonu
sağlamak.

ç) Sağlık sunumu ve hasta bakım hizmetlerinin standart kriterler doğrultusunda yürü-
tülmesi için gerekli tedbirleri almak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Merkezin ünite ve birimleri
MADDE 16 – (1) Merkezde ve bağlı birimlerde bulunan ameliyathane, servis, polik-

linik veya laboratuvar hizmetleri ile hastanenin idare işlerinde görevli olanlar, yürüttükleri hiz-
metler açısından Genel Direktör, Tıbbi Direktör, Hemşirelik Hizmetleri Direktörüne karşı so-
rumludur.

(2) Akademik birimler hizmetlerin en iyi şekilde yürütülmesi için Merkez yönetim or-
ganları ve yöneticiler ile işbirliği ve koordinasyon içinde bulunur.

(3) Merkez bünyesinde verimlilik ve hizmet kalitesinin arttırılması ve sağlık hizmetinin
düzenli yürütülmesi için Merkez Yönetim Kurulunun uygun gördüğü kurul, komisyon, grup
ve ekipler oluşturulabilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve

ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp

Fakültesi lisans eğitim-öğretimi ile sınavlarda uygulanacak esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi

lisans eğitim-öğretim programının düzenlenmesi, öğrenci kabulü, sınavlar, diploma ve ayrılma
işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Baş koordinatör: Bütün dönemlerin eğitim ve öğretiminden sorumlu öğretim üyesini,
c) Dekan: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,
ç) Dekanlık: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığını,
d) Ders Kurulu: Dönem I, II ve III’teki bilgi ve becerilerin bütünleşmiş biçimde öğren-

cilere kazandırılması amacıyla değişik tıp bilimi dallarından öğretim elemanlarının bir araya
gelerek oluşturdukları kurulu,

e) Ders Kurulu Başkanı: Dönem koordinatörü tarafından o ders kurulunda görev alan
öğretim üyeleri arasından belirlenen öğretim üyesini,

f) Dönem: Tıp Fakültesindeki her bir sınıfı,
g) Fakülte Kurulu: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kuru-

lunu,
ğ) Fakülte Yönetim Kurulu: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Yöne-

tim Kurulunu,
h) İntörnlük dönemi: Dönem VI’daki klinik, poliklinik, ameliyathane ve saha çalışma-

larını kapsayan on iki aylık dönemi,
ı) Koordinatör: Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulu içerisinde yer alan her bir dö-

nemden sorumlu öğretim üyesini,
i) Kurul: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Koordi-

nasyon Kurulunu,
j) Rektör: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörünü,
k) Rektörlük: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünü,
l) Senato: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Senatosunu,
m) Staj Dönemi: Dönem IV ve V’teki anabilim/bilim dallarında klinik, poliklinik ve

ameliyathanelerdeki teorik ve uygulamalı eğitimi,
n) Tıp Fakültesi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesini,
o) Üniversite: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesini,
ö) Üniversite Yönetim Kurulu: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
p) Yatay geçiş komisyonu: Eğitimden sorumlu dekan yardımcısının başkanlığında dört

üyesi temel bilimlerdeki öğretim üyelerinden, diğer dört üyesi ise klinik bilimlerdeki öğretim
üyelerinden oluşan dokuz kişilik komisyonu,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretimle İlgili Görevliler

Eğitim-öğretim koordinasyon kurulu
MADDE 5 – (1) Kurul; Dekan, eğitimden sorumlu dekan yardımcısı, baş koordinatör,

baş koordinatör yardımcısı/yardımcıları ve her bir dönemden sorumlu koordinatör ve yardım-
cılarından oluşur. Kurul üyeleri, Dekanın gösterdiği adaylar arasından Fakülte Yönetim Kurulu
tarafından seçilir. Kurul, Dekana karşı sorumludur. Kurul, yılda en az bir defa Dekan/eğitimden
sorumlu dekan yardımcısı, bulunmaması halinde, baş koordinatör tarafından toplantıya çağrılır.
Dekan toplantıya katıldığı zaman başkanlık yapar. Kurul, her dönemdeki derslerin sayısını, sü-
resini ve hangi anabilim/bilim dallarının ders kuruluna katılacağını belirler. Dersi olan tüm öğ-
retim üyeleri, o ders kurulunda yer alır.

Kurulun görevleri
MADDE 6 – (1) Kurulun görevleri şunlardır:
a) Tıp Fakültesinde tüm mezuniyet öncesi eğitim ve öğretimin düzenli ve uyumlu bir

şekilde yürütülmesini sağlamak.
b) İkinci yarıyıl içinde bir sonraki ders yılının akademik takvim önerisini belirleyerek

Dekanlığa sunmak.
c) Koordinatörlerin getirdiği ders programlarını gözden geçirerek eğitim-öğretim prog-

ramının son şeklini hazırlamak ve yetkili organlarca kabul edilen ders programlarının uygu-
lanmasını sağlamak.

ç) Anabilim dallarının ders içeriklerini, bütünlük oluşturması ve birbirini tamamlaması
amacıyla gözden geçirmek, dersler arası uyumu sağlamak, önerilerde bulunmak.

d) Zorunlu durumlarda eğitim ve öğretimdeki aksamaları önlemek üzere programdaki
değişiklik önerisini/önerilerini Dekanlığın onayına sunmak.

e) Herhangi bir nedenle Tıp Fakültesi ile ilişiği kesilmesi düşünülen öğrencinin durumu
hakkında Dekanlığa görüş sunmak.

f) Akademik yıl bitimini izleyen bir ay içinde o akademik yıla ait değerlendirmeleri
yapmak ve sonuçları rapor halinde Dekanlığa sunmak.

g) Eğitimin kalitesini yükseltmek için gereken değişiklikleri ve ders eğitim araçları ile
bunların alt yapısı hakkındaki görüş ve önerileri Dekanlığa sunmak.

ğ) İlgili mevzuatta yapılması gereken değişiklikler konusunda görüş ve önerileri belir-
lemek ve Dekanlığa sunmak.

h) Dekanın eğitim ve öğretim ile ilgili olarak Kuruldan istediği diğer çalışmaları yap-
mak.

(2) Kurul tarafından Dekanlığa sunulan bir sonraki yıla ait eğitim-öğretim programları
ile akademik takvim önerileri Fakülte Kurulu tarafından değerlendirilir ve en geç Mayıs ayı
sonuna kadar Senatonun onayına sunulur. Senato tarafından karara bağlanan programlar ile
akademik takvim, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasından en az bir ay önce Dekanlık tara-
fından duyurulur. Akademik takvim gerekli durumlarda Fakülte Kurulunun önerisi ve Senato
onayı ile yeniden düzenlenebilir.

Koordinatörlerin görevleri
MADDE 7 – (1) Koordinatörler, temsil ettikleri dönemin anabilim dalı ve bilim dalla-

rının görüşlerini alarak ders programlarını düzenleyip Kurula verirler.
(2) Dönem koordinatörleri, ders kurulu başkanları ile birlikte kurul sınavları ve yılsonu

sınavlarının yapılmasını sağlarlar.
(3) Dönem koordinatörleri arasındaki koordinasyon, baş koordinatör tarafından sağlanır.
(4) Dönem koordinatörü ders kurulu başkanını belirler.

5 Temmuz 2020 – Sayı : 31176                              RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 21



Ders kurulu başkanlarının görevleri
MADDE 8 – (1) Ders kurulu başkanlarının görevleri şunlardır:
a) Ders kurulu programlarının eksiksiz ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
b) Koordinatörler ile birlikte Kurul sınavlarının yapılması ve sonuçların açıklanmasını

sağlamak.
c) Ders kurulu ile ilgili diğer görevleri yerine getirmek.
Staj yöneticilerinin görevleri
MADDE 9 – (1) Öğrencilerin stajlarıyla ilgili olarak staj yöneticisi görevlendirilir. Staj

yöneticisi; ilgili anabilim dalı başkanı veya görevlendireceği öğretim üyesidir.
(2) Staj yöneticisinin görevleri şunlardır:
a) Staj programını hazırlamak, programın eksiksiz ve düzenli bir şekilde yürütülmesini

sağlamak.
b) Stajlarda ders veren öğretim elemanlarınca yoklamaların düzenli bir şekilde yapıl-

masını sağlamak.
c) Staj sınavlarının düzenli bir şekilde yapılmasını ve sınav sonuçlarının açıklanmasını

sağlamak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Kabul ve Kayıt Şartları, Öğrenci Statüsü, Yatay Geçişler,
Ders Sorumluluğunun Kaldırılması, Öğrenci Katkı Payı

Öğrenci kabul ve kayıt şartları
MADDE 10 – (1) Tıp Fakültesine, Yükseköğretim Kurulu tarafından konulan kurallara

göre öğrenci kabul edilir ve Rektörlük tarafından belirlenen günlerde kayıt yapılır. Öğrenci
adayı belirlenen süre içinde kaydını kendisi yaptırır. İstenen belgelerin aslı veya Üniversite ta-
rafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise ada-
yın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Zamanında başvurmayan veya istenilen belgeleri ta-
mamlamayan aday öğrenci kayıt hakkını kaybeder.

(2) Öğrenciler, her eğitim-öğretim yılı başında akademik takvimde gösterilen süre içe-
risinde kayıtlarını yenilemek zorundadır.

(3) Mazereti nedeniyle gösterilen süre içinde kaydını yenilemeyen öğrencinin mazereti
Fakülte Yönetim Kurulunda görüşülür. Mazeretin kabulü halinde öğrenci beş iş günü içinde
kaydını yeniler.

Öğrenci statüsü ve akademik danışmanlık
MADDE 11 – (1) Tıp Fakültesine yalnız tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Öğrencinin,

öğrencilik haklarından yararlanabilmesi ve sınavlara girebilmesi için harcını süresinde yatırmış
olması şarttır.

(2) Tıp Fakültesine kayıt yaptıran her öğrenci için eğitim-öğretim yılının başında Dekan
tarafından bir öğretim üyesi akademik danışman olarak atanır.

(3) Akademik danışman, danışmanı olduğu öğrencinin eğitim-öğretim çalışmalarına
yardımcı olur.

Yatay geçişler
MADDE 12 – (1) Diğer tıp fakültelerinden yapılacak olan 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 yatay geçişe ilişkin
Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
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Ders sorumluluğunun kaldırılması
MADDE 13 – (1) Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunda okuyan öğrenciler

başarmış oldukları zorunlu dersler için sorumluluklarının kalkmasını isteyebilirler. Başvurular,
ilgili ders yılının ilk iki haftası içinde yapılır. Yatay geçiş komisyonu öğrencinin ders sorum-
luluğunun kalkması ile ilgili başvuruyu, başarı notu ve içerik uygunluğu açısından değerlendirir
ve denklik nedeniyle başarılı kabul edilip sorumlu tutulmayacak dersleri belirleyerek Fakülte
Yönetim Kuruluna önerir. Fakülte Yönetim Kurulunun uygun bulması halinde öğrencinin ders
sorumluluğu kalkar. Sorumluluk kalkıncaya kadar öğrenci ilgili derse devam eder. Eğitime
yeni başlayan öğrenciler, yabancı dil muafiyet sınavında başarılı oldukları takdirde dönem I’de
bu dersten sorumlu tutulmazlar.

Öğrenci katkı payı
MADDE 14 – (1) Öğrenci, her dönem başında akademik takvimde gösterilen süre için-

de ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda belirlenen katkı payını öder.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Süresi ve Yılı, Öğrenim Dili, Zorunlu Dersler
Eğitim-öğretim süresi ve yılı
MADDE 15 – (1) Tıp doktorluğu öğretimi, her biri bir ders yılını kapsayan ve en az

otuz iki haftadan oluşan altı dönemden ibaret olup, toplam en az 5500 eğitim-öğretim saatinden
oluşur.

Öğretim dili
MADDE 16 – (1) Tıp Fakültesinin öğretim dili Türkçedir.
Zorunlu dersler
MADDE 17 – (1) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk dili ve yabancı dil dersleri

zorunlu derslerdir. Bütün bu dersler en az iki yarıyıl olarak programlanır ve uygulanır. Atatürk
İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk dili dersleri haftada iki saat olarak okutulur. Yabancı dil dersi,
birbirini izleyen dört yarıyıl (iki yıl) süreyle verilir. Dönem I’de haftada dört saat olarak genel
yabancı dil, dönem II’de haftada iki saat mesleki yabancı dil verilir. Öğrenciler, dönem IV’e
başlamadan önce bu derslerden başarılı olmak zorundadırlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Devam Zorunluluğu, Mazeretler ve İzinler

Devam zorunluluğu
MADDE 18 – (1) Tıp doktorluğu eğitiminde her dönem bir sonraki dönemin ön şartıdır.

Bu nedenle bir dönemi geçemeyen öğrenci bir üst döneme devam edemez ve kaldığı dönemi
veya stajı tekrar eder.

(2) Her öğrenci, teorik derslerin en az %75’ine, uygulamaların en az %80’ine katılmak
zorundadır. Devamsızlıklar her ders kurulu ve tüm yıl için ayrı ayrı değerlendirilmeye alınır.
Bir ders kurulunun bütününden devam alan, ancak Kurul kapsamındaki herhangi bir dersin uy-
gulamalı bölümünden devam alamayan öğrenci; ders kurulunun sınavına girer, ancak o dersin
uygulamalı sınavına alınmaz ve sıfır puan alır. Mazeretli olarak uygulamalara katılamayan öğ-
renciler için telafi programları uygulanabilir. Bir eğitim-öğretim yılında teorik derslerin en az
%75’ine ve uygulamaların en az %80’ine katılmayan öğrenci genel sınava ve bütünleme sına-
vına giremez ve dönemi tekrarlar.

(3) Üniversitenin ilgili kurullarının onayıyla bilimsel amaçlı toplantılar, halk oyunları,
spor, kültür gibi çeşitli gösteri ve yarışmalara katılan öğrenciler, katılmadıkları uygulamaları
yapmak koşulu ile devam zorunluluğunun dışında tutulur. Bu süre içinde giremedikleri sınav-
lara Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenen tarihlerde girerler.
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Mazeretler
MADDE 19 – (1) Mazeretlerle ilgili her türlü başvurular, mazeretin tespit tarihinden

itibaren en geç on iş günü içinde Dekanlığa yapılır. Daha sonra yapılan müracaatlar ve süresinde
sunulmayan raporlar işleme konulmaz. Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrenciler ma-
zeretli olarak kabul edilmezler. Mazeretler Fakülte Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karara
bağlanır. Öğrencilere öğrenimlerine ara verme (kayıt dondurma) izni verilmesini ve mazeretli
sayılmalarını gerektiren durumlar şunlardır:

a) Öğrencilerin sağlık kuruluşlarından alınacak raporla belgelenmiş bulunan sağlıkla
ilgili mazeretlerinin olması.

b) Öğrencinin devam ve sınavlara girmesini engelleyici nitelikteki tutukluluk durumu.
c) Öğrencinin fiili askerlik görevi.
ç) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşu-

luyla doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalması.
d) Belge ile kanıtlanmak şartıyla, birinci derecede akrabalarının ağır hastalığı duru-

munda, bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek
zorunda kalması.

e) Belgelendirmek ve başvuru tarihinde devamsızlık sınırının aşılmaması şartıyla, öğ-
rencinin ekonomik nedenlerle öğrenimini sürdüremeyeceğinin ortaya çıkması.

f) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-
rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre öğrencilik durumuna son verilmesini gerektir-
meyen mahkûmiyet hali.

g) Bu maddede sayılan durumlar dışında Fakülte Yönetim Kurulunun kabul edeceği ve
Üniversite Yönetim Kurulunca onaylanacak nedenlere dayalı diğer mazeretlerin ortaya çıkması.

İzinler
MADDE 20 – (1) Öğrencinin eğitim ve öğretimine katkıda bulunacak yurt içi ve yurt

dışı burs, staj ve araştırma gibi imkânların doğması halinde öğrenciye Fakülte Yönetim Kurulu
kararı ve Üniversite Yönetim Kurulu onayı ile bir yıla kadar izin verilebilir.

ALTINCI BÖLÜM
Puan, Not, Derece ve Katsayılar

Başarı notları
MADDE 21 – (1) Başarı notları 100 üzerinden verilir. Başarı notunun kesirli çıkması

halinde notun buçuk ve fazlaları bir üste, daha küçükleri alt tam sayıya dönüştürülür. Başarı
notlarının harf karşılıkları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Alınan Not Harf Karşılığı Derece
90-100 AA Pekiyi
85-89 BA Pekiyi
80-84 BB İyi
75-79 CB İyi
70-74 CC Orta
60-69 DC Orta
50-59 DD Başarısız

0-49 FF Başarısız
G (Meslek dışı dersler için) Geçer

(2) Katsayılar, Yükseköğretim Kurulunun 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki
karşılıklarına göre hesaplanır.

(3) Tıp Fakültesinde dönem I, II ve III’ün her biri ile dönem IV, V ve VI’da her bir staj
bir ders olarak kabul edilir. Öğrenci 6 yıllık eğitim süresince her yıl en az 60 AKTS, toplam en
az 360 AKTS krediyi tamamlamak zorundadır.

(4) Ortak zorunlu derslerin her birinin AKTS kredisi 2’dir.
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YEDİNCİ BÖLÜM
Dönem I, II ve III ile İlgili Esaslar

Sınavlar
MADDE 22 – (1) Dersin niteliği ve öğrenci sayısı dikkate alınarak sınavlarda yazılı

sınav zorunlu olmak kaydıyla tıp eğitiminde geçerliliği kabul edilmiş tüm yöntemler kullanı-
labilir.

(2) Ders kurulunun başında, ders programıyla birlikte sınav tarihi öğrencilere bildirilir.
Sınav programlarındaki değişiklikler, sınav tarihinden en az on beş gün önce Dekanlık tara-
fından ilan edilir.

(3) Pratik sınav tarihlerinde, gerekirse bir hafta öncesinden koordinatörlüğün önerisi
ve Dekanlık onayı ile değişiklik yapılabilir, sınavların yapılacağı gün ve saat en az yedi gün
önceden öğrencilere duyurulur.

(4) Sınav sonuçları koordinatör ve Dekanlık onayından sonra ilan edilir ve her türlü sı-
nav sonuç duyurusu üzerinde ilan tarihi bulunur.

(5) Öğrenci, sınav programında belirtilen zaman ve yerde sınavlara girmek zorundadır.
Öğrencinin girmeyi hak etmediği bir sınava girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa da
iptal edilir. Her öğrenci, sınav süresince sınav kurallarına uymak, kimlik kartını yanında bu-
lundurmak, istendiğinde göstermek zorundadır. Sınav görevlileri kimlik kartını yanında bu-
lundurmayan ve başka bir yol ile kimliğini belirleme olanağı bulunmayan öğrenciyi sınava al-
mamak veya sınav salonundan ve binadan çıkarmak yetkisine sahiptir.

(6) Disiplin soruşturması neticesinde sınavda kopya çeken veya kopyaya teşebbüs ettiği
tespit edilenler o dersten sıfır (0) notu ile başarısız sayılır, disiplin işlemleri ayrıca yürütülür.

(7) Sınava kendi yerine başka birini soktuğu tespit edilen öğrenci ve sınava giren kişi
hakkında disiplin soruşturması açılır, öğrencinin sınavı geçersiz sayılarak sıfır (0) notu verilir.

(8) Sınav belgeleri ilgili öğretim üyesi/üyeleri tarafından en geç on beş gün içinde De-
kanlığa teslim edilir.

(9) Sınav duyuruları, başvurular, sınav tutanakları, sınav yazılı kâğıtları, sınav sonuç
yazıları ve duyuru cetvelleri Senato tarafından belirlenen esaslara göre imha edilir.

(10) Dini ve ulusal bayramlar dışında, gerekli görülen durumlarda Cumartesi ve Pazar
günleri ve mesai sonrasında sınav yapılabilir.

(11) Sınavların sonuçları, sınav tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde öğrencilere
duyurulur.

(12) Herhangi bir sınava girme hakkı olduğu halde katılmayan öğrenci, o sınavdan sıfır
(0) not almış sayılır.

(13) Bir sınavdan alınabilecek 100 tam notun gerek anabilim dalları, gerekse uygula-
malı/teorik sınavlar arasında paylaştırılması yetkili kurullar tarafından ders saatleri göz önüne
alınarak yapılır. Yapılan paylaştırma sonrasında anabilim dallarının derslerinin teorik, uygula-
malı ve toplam not payları belirlenir. Sınavlarda bir anabilim dalının not payının %50’si o ana-
bilim dalının not barajını oluşturur. Teorik sınavda bir anabilim dalının not barajını aşamayan
öğrencinin o anabilim dalının sorularından aldığı puandan baraj eksiği kadar puan düşürülür.
Baraj uygulaması sonrasında öğrencinin anabilim dalı sorularından kazandığı puan eksi olabilir.
Bu eksi puan toplam puandan düşürülür.

Ders kurulu sınavı
MADDE 23 – (1) Ders kurulu sınavları, ders kurulu içinde ve/veya sonunda yapılan

uygulamalı ve ders kurulu sonunda yapılan teorik sınavlardır.
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Dönem sonu genel sınavı
MADDE 24 – (1) Dönem sonu genel sınavı; ders kurullarındaki başarı düzeyini topluca

değerlendirmek amacıyla son kurul sınavından en erken on beş gün, en geç yirmi bir gün sonra
yapılan teorik ve uygulamalı sınavdır. Dönem sonu sınavına girebilmek için, o dönemin tüm
ders kurullarının sınavlarına girme hakkı kazanmış olmak gerekir.

(2) 60 ve altında ders kurulu sınavı notu olmamak koşuluyla ders kurulları sınavlarının
not ortalaması 80 ve üzerinde olan öğrenciler, dönem sonu genel sınavından muaf tutulurlar.
Bu öğrenciler istemeleri halinde dönem sonu genel sınavına girebilirler. Sınava girmeleri ha-
linde bu öğrenciler için de 30 uncu ve 31 inci madde hükümleri uygulanır.

Dönem sonu bütünleme sınavı
MADDE 25 – (1) Dönem sonu sınavında sınıf geçmek için gereken notu alamayan

veya sınav hakkını kazandığı halde herhangi bir nedenle yılsonu sınavına giremeyen öğrenciler
için dönem sonu genel sınavından en erken on beş gün, en geç yirmi bir gün sonra bir kez
açılan sınavdır.

Mazeret sınavı
MADDE 26 – (1) Mazeretleri nedeni ile herhangi bir ders kurulu sınavına giremeyen

ve Fakülte Yönetim Kurulunca mazeretleri kabul edilen öğrenciler için Fakülte Yönetim Ku-
rulunca kararlaştırılan tarihte mazeret sınavı açılır. Dönem sonu genel sınavı için mazeret sınavı
açılmaz. Bütünleme sınavına mazeretli olarak giremeyen öğrenci için, mazeretinin Fakülte Yö-
netim Kurulunca kabul edilmesi şartıyla, Fakülte Yönetim Kurulunun uygun gördüğü tarihte
bir kez mazeret sınavı açılabilir.

Ders kurulu notu
MADDE 27 – (1) Ders kurulu notu, ders kurulu sonunda yapılan sınavda alınan nottur.
Dönem sonu genel sınavı notu
MADDE 28 – (1) Dönem sonu genel sınavı notu, dönem sonunda yapılan genel sınav-

dan alınan nottur.
Dönem sonu bütünleme sınavı notu
MADDE 29 – (1) Dönem sonunda yapılan bütünleme sınavında alınan nottur.
Dönem notu
MADDE 30 – (1) Dönem notuna ilişkin esaslar şunlardır:
a) Dönem notu, ders kurulları notları ortalamasının %60’ı ile dönem sonu genel

sınavı/bütünleme sınav notunun %40’ının toplamının verdiği sayıya karşılık olan nottur.
b) Dönem sonu genel sınavı notu F2 veya dönem notu FF olan öğrenci, dönem sonu

bütünleme sınavına alınır.
c) Dönem sonu sınavından muaf olan ve dönem sonu sınavına girmeyen öğrencilerin

dönem notu, ders kurullarının notlarının ortalamasıdır.
Dönem geçme puanı
MADDE 31 – (1) Sınavlarda 100 üzerinden alınan puanlar 21 inci maddede yer alan

sınırlara göre nota çevrilir. Dönem geçme puanı 60'tır. Öğrencinin geçme puanının hesaplan-
ması için dönem sonu genel sınavı veya bütünleme sınavından en az 50 alınması gerekir. Sınav
sonuçları öğrenciye sadece not olarak bildirilir. Geçme notunu alamayan öğrenci dönemi tek-
rarlar.

Zorunlu derslerin sınavları
MADDE 32 – (1) Dönem I’de görülen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk dili, ya-

bancı dil ve dönem II’de görülen yabancı dil derslerinin başarı notu güz ve bahar yarıyıllarında
yapılan ara sınav notlarının aritmetik ortalamasının %40’ı ile yılsonu sınav notunun %60’ı top-
lanarak hesaplanır. Geçme notu 100 üzerinden 55 puandır. Yılsonu sınavından kalan öğrenciler
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bütünleme sınavına girer. Bütünleme sınav başarı notu, ara sınav notlarının aritmetik ortala-
masının %40’ı ile bütünleme sınav notunun %60’ı toplanarak hesaplanır. Bu derslerin herhangi
birinden devamsızlık nedeniyle kalan öğrenciler bir üst döneme alttan borçlu olarak başlaya-
bilirler. Sonraki yıl kaldıkları derse devam eder ve sınavına girerler. Bu derslerden devam alarak
kalan öğrenciler ise, ertesi yıl kaldıkları derslere yeniden katılmadan sınavlarına girebilirler.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Dönem IV ve V ile İlgili Esaslar

Staj programları
MADDE 33 – (1) Staj çalışmaları günlük çalışma saati başında başlayıp tüm gün devam

eder. Stajyer öğrenciler, anabilim/bilim dallarındaki hastaları, öğretim üyesi ve yardımcılarının
gözetim ve denetimi altında takip ederler. Staj programı süresince öğrenciler, anabilim/bilim
dalı başkanlığının belirleyeceği sayıda hastayı takip eder ve hastalarına ait rutin laboratuvar
işlemlerine hastane olanakları dahilinde katılır, anabilim dalı isteği doğrultusunda nöbet tutarlar.
Öğrenciler nöbet sırasında nöbetçi doktorun sorumluluğu altında çalışırlar.

Staj ve uygulamalarda değişiklik
MADDE 34 – (1) Tıp Fakültesinin olanakları ve ihtiyaçları dikkate alınarak, Yükseköğ-

retim Kurulunun ilkeleri doğrultusunda Fakülte Kurulu kararı ve Senato onayı ile staj program
ve uygulamalarında değişiklik yapılabilir, eğitim-öğretim dönemi içinde ek staj açılabilir.

Staj sınavı ve stajların tekrarı
MADDE 35 – (1) Staj süresi bitiminde yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav yapılır. Sınava

girmeyen öğrenci sıfır (0) alır. Staj sonu sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilir. 60 ve
üzeri not alan öğrenci başarılı sayılır. Stajını bir defa alan ve sınava girme hakkını elde eden
öğrenci başarısız olduğu takdirde bu stajlarla ilgili bütünleme sınav hakkını, yıl içinde açılan
staj sonu sınavlarından birinde ilgili anabilim dallarının uygun bulmaları ve Dekanlık onayıyla
kullanabilir. Öğrencilerin tek bütünleme sınavı hakkı olup bütünleme sınavı haklarını, yıl so-
nunda açılacak olan bütünleme sınavlarında da kullanabilirler.

(2) Bütünleme sınavı staj sınavı gibi yapılır, başarı notu 60 ve üzeridir.
(3) Bütünleme sınavında başarısız olan öğrenci, tüm stajlarını aldıktan sonra başarısız

olduğu stajı tekrarlar. Staj sonu sınavından tekrar başarısız olan öğrenci, bütünleme sınavına
girer. Bu sınavda da başarısız olan öğrenci, devam zorunluluğu olmadan, bu stajlar ile ilgili
her sınava girebilir.

(4) Bir dönemin stajlarının tümünü gecikmeli olarak yıl içinde tamamlayan öğrenciler,
üst dönemin stajlarına başlayabilirler.

(5) Stajlarda devam zorunluluklarını yerine getirmeyen öğrenci staj sonu sınavına alın-
maz ve stajı tekrarlar.

(6) Dönem IV ve dönem V’te öğrenci, birim eğitiminin tümünü, tanınan süreyi aşma-
mak koşuluyla Fakülte Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektörlüğün onayı ile yurt içinde veya
yurt dışında, başka bir fakülte veya sağlık kurumunda ilgili birimin kabul etmesi halinde alabilir.
Bunun için öğrenci, ilgili eğitimin başlamasından en geç bir ay önce dilekçe ile Dekanlığa baş-
vurur.

Staj notu
MADDE 36 – (1) Staj sonunda yapılan sınavda veya staj bütünleme sınavında alınan

nottur.
Dönem notu
MADDE 37 – (1) Başarılı öğrencilerin dönem notlarının tespiti için, staj notlarının or-

talamaları 21 inci maddede yer alan şekilde nota çevrilir.
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DOKUZUNCU BÖLÜM
Dönem VI ile İlgili Esaslar

Dönem VI/İntörnlük dönemi
MADDE 38 – (1) İntörnlük dönemindeki eğitim programının amacı; öğrenciye daha

önceki yıllarda edindiği teorik ve pratik bilgilerin klinik uygulamalarını yaptırmak, hekimlik
mesleğinin uygulanmasında deneyim ve beceri kazandırmak ve hekim adayını hekimlik mes-
leğini yalnız başına en iyi uygulayabilecek düzeye getirmektir. Dönem VI’ya ilişkin esaslar
şunlardır:

a) İntörnlük dönemi 1 Temmuzda başlar, değişik birimlerde dilimler halinde toplam on
iki ay kesintisiz olarak devam eder. Fakülte Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile tarih de-
ğişikliği yapılabilir.

b) Bir birimden yeterlik belgesi alamayan öğrenci o birimin tümünü yıllık programın
sonunda tekrarlar. Hastalık veya makul mazeretlerle kaybedilen süreler Fakülte Yönetim Kurulu
kararı ile ayrıca değerlendirilir.

c) Öğrenciler, eğitim gördüğü tüm kurum ve kuruluşlar ile tüm birimlerin koşullarına
uymak, her türlü sağlık hizmeti, ameliyat, laboratuvar çalışması, vaka takdimi, konferans, se-
miner ve benzeri tüm klinik aktivitelere katılmak zorundadır. Öğrenciler uygulanan program
içinde her birimde anabilim dalının belirleyeceği sayıda nöbet tutarlar. Nöbet sırasında öğrenci
ilgili nöbetçi hekime karşı sorumludur.

ç) İntörnlük dönemi eğitim programı ilgili anabilim dalı tarafından hazırlanır, Kurul ta-
rafından değerlendirilir, Fakülte Kurulunda onaylanır. Eğitim dilimlerindeki uygulamalar ana-
bilim/bilim dalları başkanları tarafından yürütülür.

d) Her öğrenciye birimlerde yapılan çalışmalarının kaydedileceği bir uygulama karnesi
verilir. Bu karne, öğrencinin eğitiminden sorumlu olan öğretim üyeleri tarafından doldurulur
ve parafe edilir, anabilim/bilim dalı başkanları tarafından onaylanır.

e) Her birim rotasyonu tamamlanınca anabilim dalı tarafından öğrencinin başarısını
gösteren yeterlik belgesi doldurulup Dekanlığa iletilir. Başarısız olunan dönem eğitimleri aynen
tekrarlanır.

f) Seçmeli staj çalışması yapılacak anabilim/bilim dalları ile bu birimlere kabul koşul-
ları, öğrencinin tercihi ve Tıp Fakültesinin olanakları göz önüne alınarak Kurulca her yıl yeni-
den tespit edilir. Öğrenciler tercih ettikleri seçmeli anabilim/bilim dalını bir dilekçe ile Dekan-
lığa bildirmek zorundadır. Seçmeli birimdeki devam zorunluluğu diğer birimlerdeki gibidir.

g) İntörnlük döneminde devam zorunludur. Eğitim süresinin %10’unu aşmayan devam-
sızlıklarda eksik süre telafi ettirilir. Devamsızlık süresi %10’u aşan öğrenci o stajı tekrar eder.

ğ) İntörnlük döneminde öğrenci birim eğitiminin tümünü veya bir kısmını, tanınan sü-
reyi aşmamak koşuluyla Fakülte Yönetim Kurulunun önerisi, Rektörün onayı ile yurt içinde
veya yurt dışında başka fakülte ve sağlık kurumlarında ilgili birimin kabul etmesi halinde ala-
bilir. Bunun için öğrenci, ilgili eğitimin başlamasından en geç bir ay önce dilekçe ile Dekanlığa
başvurur.

h) Türkiye’deki diğer tıp fakülteleri ile yabancı tıp fakülteleri intörnlük staj dönemi öğ-
rencileri, fakültesinin izni ve Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ile eğitim dilimlerinden bir
ya da birkaçını Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapabilirler.

(2) Tıp Fakültesinde intörnlük dönemi eğitim dilimlerinden birini ya da tümünü almak
isteyen diğer tıp fakültelerindeki öğrencilerin, intörnlük eğitimine başlamadan bir ay önce,
bağlı bulundukları tıp fakültesinin resmi olur yazısı ve kendi dilekçeleri ile Dekanlığa başvur-
maları gerekir.
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Dönem VI eğitiminin değerlendirilmesi
MADDE 39 – (1) İntörnlük döneminde başarılı sayılabilmek için; anabilim dalı kurul-

larınca tespit edilip Dekanlıkça onaylanmış tüm koşulların yerine getirilmiş olması gerekir.
(2) On iki aylık dönem içinde, dilimlerdeki her bir kanuni sürenin zamanında tamam-

lanmış olması gerekir.
ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 40 – (1) Öğrenciler sınav sonuçları hakkındaki itirazlarını, sonuçlar ilan edil-

dikten sonra en geç beş iş günü içerisinde Dekanlığa yaparlar. Bu itirazlar, koordinatörlük ve
ilgili öğretim üyeleri tarafından gözden geçirilir, maddi hata görülürse gerekli not düzeltmesi
yapılır.

Diplomalar
MADDE 41 – (1) Tıp Fakültesinin eğitim-öğretim planındaki çalışmaların tümünden

başarı sağlayan öğrenciye tıp doktoru diploması verilir.
(2) Temel tıp bilimlerinde ilk iki yılı başarı ile tamamladıktan sonra Tıp Fakültesinden

ayrılan öğrencilere, temel tıp bilimlerinde ön lisans diploması verilir. Temel tıp bilimlerinde
ön lisans diploması alan öğrencilerin Tıp Fakültesi ile ilişiği kesilir.

(3) Diploma ile birlikte not dökümünü, mezuniyet derecesini ve akademik ortalamasını
belirten bir belge verilir. Diploma bir kez verilir, kaybedilmesi durumunda yerine geçmek üzere
ayrı bir belge verilir.

Başarı derecesi
MADDE 42 – (1) Mezun olan öğrencilerin mezuniyet başarı derecelerinin tespiti için

dönem notlarının ortalaması aşağıda gösterildiği şekilde dereceye çevrilir:
Dönem Not Ortalaması Derece

3.36 – 4.00 Pekiyi
2.93 – 3.35 İyi
2.29 – 2.92 Orta

(2) Akademik başarı düzeyi hesaplanırken, öğrencinin kaldığı veya başarısız olduğu
yıl sonu/staj sınavlarındaki notları göz önüne alınmaz, sadece dönem geçme veya staj geçme
notları göz önüne alınır. Bir öğrencinin akademik başarı ortalaması, beş dönem için ayrı ayrı
hesaplanan başarı notları toplanıp beşe bölünerek bulunur. Mezun olan öğrencilerin akademik
başarı derecelerinin tespiti için akademik başarı ortalaması dikkate alınır. Ancak ilk üç dereceye
girecek öğrencinin disiplin cezası almamış, yıl kaybetmemiş ve bütünlemeye kalmamış olması
gerekir. Dönem IV’ten itibaren Tıp Fakültesine yatay geçiş yapan öğrenciler derecelendirilmeye
alınmaz.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri, Yükseköğretim Kurulu, Senato ve Fakülte Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 44 – (1) 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abant

İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kal-
dırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Yozgat Bozok Üniversitesinden:

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER 
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yozgat Bozok Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik

Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacını, faaliyet alanlarını, yönetim organlarını,
yönetim organlarının görevleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. 

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Yozgat Bozok Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

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

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Yozgat Bozok Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Üniversitenin Rektörünü,
ç) Senato: Üniversitenin Senatosunu,
d) Üniversite: Yozgat Bozok Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; öncelikle Yozgat yöresinde olmak üzere tıbbi ve aro-

matik bitkilerle ilgili bilimsel bilgileri çoğaltmak, konuyla ilgili araştırma ve uygulamalar yap-
mak; eğitim, tanıtım, çalıştay, panel, seminer ve konferanslarla paydaşların bilgi ve farkındalık
düzeylerinin yükseltilmesine katkı sağlayacak faaliyetlerde bulunmak, konu ile ilgili yurt içi
ve yurt dışı diğer kurumlarla işbirliği yapmak, tıbbi ve aromatik bitkilerden yeni kültür çeşitleri
ve sanayiye yönelik (gıda, kozmetik, ilaç ve benzeri) yeni ve nitelikli ürünlerin geliştirilmesi
ve üretilmesi ile ekonomik değer oluşturmak, plantasyon kurmak, üretim artışı ve kaliteye yö-
nelik analizler yaparak danışmanlık hizmetleri sunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Öncelikle Yozgat ve yöresi olmak üzere, Türkiye florası ile ilgili çeşitli alanlarda bi-

limsel araştırmalar yapmak, materyal toplamak, bitki koleksiyonları oluşturmak, yeni çeşitler
geliştirmek, verimlilik ve kaliteyi arttırıcı çalışmalar yapmak, yurt içinde ve yurt dışında faaliyet
gösteren benzer kuruluşlarla karşılıklı bilimsel işbirliğinde bulunmak.
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b) Üniversitenin ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında yer alan ilgili
ders ve uygulamalara materyal ve çalışma alanı sağlamak.

c) Tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili konularda seminer, kurs ve konferanslar düzenle-
mek, ulusal veya uluslararası kaynaklarca desteklenen çalıştaylar, yaz kursu, doğa okulları gibi
etkinlikler düzenlemek, gerekli durumlarda yerine getirilen bu etkinliklerle ilgili sertifikalar
vermek.

ç) Merkezin ilgi alanları kapsamında eğitim faaliyetlerinde bulunmak. 
d) Doğal floradaki bitkilerin ekonomik olarak değerlendirilme olasılıklarını araştırmak

ve bu bitkilere yönelik bilimsel çalışmalar yapmak, tıbbi ve aromatik değeri yüksek olan yeni
bitkilerin tarım alanlarında yetiştirilmesini sağlamak.

e) Koleksiyon bahçesi, fide, fidan ve tohum katalogları hazırlayarak yerli ve yabancı
ilgili kurumlarla bilimsel işbirliği yapmak.

f) Merkeze bağlı plantasyonlar ile bitki yetiştirme alanları oluşturularak bu alanlarda
Türkiye’nin biyolojik zenginlikleri, doğal bitkisel kaynakların kullanımı, doğal bitkilerin tanı-
tımı konularında kamunun ilgili kesimlerine eğitimler vermek.

g) İstekleri halinde kişi ve kuruluşlara tıbbi ve aromatik bitkilerin üretilmesi kapsamında
destek olmak, danışmanlık hizmetleri yürütmek, bitki örnekleri temininde işbirliği yapmak,
çeşitli etken maddelerin laboratuvar analizlerini yapmak.  

ğ) Merkezin amaçlarına uygun alanlarda çalışmalar yapmak üzere, ilgili mevzuat hü-
kümlerine uygun biçimde, ulusal ve uluslararası araştırma destek programlarına projeler sun-
mak.

h) Merkezin amaç ve ilkelerine uygun olarak danışmanlık hizmetleri vermek ve diğer
çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları 
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür, ilgili alanda aylıklı Üniversite öğretim üyeleri arasından Rek-

tör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Rektör,
gerekli gördüğü takdirde Müdürü görevden alabilir.

(2) Müdür görevi başında bulunmadığı durumlarda, yerine müdür yardımcısını, müdür
yardımcısının da olmadığı hallerde Yönetim Kurulu üyelerinden birini vekil bırakır. Müdürün
altı aydan uzun süreli olarak Üniversite dışında görevlendirilmesi halinde Rektör tarafından
yeni Müdür görevlendirilir.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.
c) Merkezin amaçları doğrultusunda plan ve programlar geliştirerek idari iş ve işlemleri

yürütmek.
ç) Yurt içinde ve yurt dışında ilgili merkez ve kuruluşlarla işbirliği yaparak amaca uygun

projeler oluşturmak ve karşılıklı işbirliği imkânlarını geliştirmek.
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Müdür yardımcısı ve görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür yardımcısı; Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir.

Müdür yardımcısının görevi, Müdürün görev süresinin bitmesiyle sona erer. Süresi biten müdür

yardımcısı tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür yardımcısının görevleri şunlardır:

a) Merkezle ilgili konularda Müdüre yardım etmek.

b) Müdürün bulunmadığı durumlarda kendisine vekâlet etmek ve Yönetim Kurulu üyesi

olarak çalışmalarda bulunmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; tabii üye durumundaki Müdür ve müdür yardımcısı

ile Üniversitenin ilgili bölümlerinden Rektör tarafından görevlendirilen üç kişi olmak üzere

toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler

yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine yenileri aynı usulle görev-

lendirilir. Yönetim Kurulu kararları Rektörün onayı ile yürürlüğe girer.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az bir defa olmak üzere salt çoğunluk ile toplanır ve top-

lantıya katılanların oy çokluğuyla karar verir. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde

çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına göre Merkezin çalışma düzenini tespit etmek.

b) Kuruluş amaçları doğrultusunda; yapılacak faaliyetleri, başvuruları inceleyerek uy-

gun görülenleri ve destekleme şeklini karara bağlamak.

c) Merkezce desteklenen araştırma ve uygulamalarla ilgili telif, patent ve benzeri hak-

lara ait esasları ilgili mevzuat hükümlerine göre tespit etmek.

ç) Yılsonu faaliyet raporunu hazırlamak.

d) Müdürün getireceği diğer konuları karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

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

lanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun

gördüğü rektör yardımcısına veya Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve

ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 

 4773/1/1-1  

—— • —— 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 

 4773/2/1-1  
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 

 4773/3/1-1  

—— • —— 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 

 4773/4/1-1  
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 

 4773/5/1-1  

—— • —— 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 

 4773/6/1-1  
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNI 

KAZAN PARÇALARI MONTAJ İŞLERİNİN VE KAYNAKLI İMALATININ 

YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası Müdürlüğünden: 

Yozgat Şeker Fabrikası 75 T/H Kazan Parçaları Montaj İşlerinin ve Kaynaklı İmalatının 

Yapılması Teknik Şartnamesi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2020/340010 

1 - İdarenin 

a) Adı : T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası 

b) Adresi : Ayaş Yolu 18. Km. Etimesgut/ANKARA 

c) Telefon ve Faks numarası : 0 312 293 44 00 Faks: 0 312 243 14 47 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) niteliği, türü ve miktarı : Yozgat Şeker Fabrikası 75 t/h Buhar Kazanı Parçalarının 

Montaj İşlerinin ve Kaynaklı İmalatının Yapılması 

b) Yapılacağı Yer : Ankara Makina Fabrikası 

c) İşin Süresi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 35 (otuzbeş) iş 

günü içerisinde tamamlanacaktır. 

3 - İhalenin 

a) yapılacağı yer : T.Ş. F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası - Toplantı Salonu 

b) tarihi ve saati : 17.07.2020 Cuma günü saat 1400 

4 - İhale dokümanı Ankara Makina Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18. km. 

Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve. 150,00 TL (Y.Yüzellitürklirası) bedel karşılığında 

aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

7 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden ihale gün ve 

saatinde isteklinin ya da temsile yetkili olan kişinin fabrikamızda hazır bulunması gerekmektedir. 

İstekli veya vekilinin Komisyonda hazır bulunmaması halinde mektup ile gönderilen teklifi son 

ve kesin pey olarak kabul edilecektir. 

8 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 4890/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 
MÜNHAL NOTERLİKLER 

Aşağıda 2019 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf 
Samsun Üçüncü Noterliği 08.07.2020 tarihinde, Bakırköy Otuzüçüncü Noterliği 05.09.2020 
tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF 
NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 
Bakanlığımıza, www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli 
elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 
adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân olunur. 
 

SIRA NO NOTERLİĞİN ADI 
2019 YILI GAYRİSAFİ 

GELİRLERİ 
1 BAKIRKÖY OTUZÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 4.432.266,43.- TL. 
2 SAMSUN ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 1.477.572,87.- TL. 
 
İhdas alanı; Noterliğin yaş tahdidi sebebiyle boşalmasından sonra geçerli olmak üzere; 

"Piyade Er Erdoğan Dündar Bulvarının Atatürk Bulvarı (Samsun Ordu Karayolu) ile kesiştiği 
yerden başlayarak Laçin Sokak ile kesiştiği yer, buradan devamla Laçin Sokak devamında 
Mahmudiye Caddesinin Şehit Mesut Birinci Caddesi ile kesiştiği yer, Şehit Mesut Birinci 
Caddesinden devamla 112. Sokak ile kesiştiği yer, 112. Sokaktan devamla Şehit Mustafa Zıvalı 
Bulvarı, Şehit Mustafa Zıvalı Bulvarından devamla Çiftlik Caddesi ile kesiştiği yer, Çiftlik 
Caddesinden devamla 100. Yıl Bulvarıyla kesiştiği yer, 100. Yıl Bulvarından devamla (Samsun 6. 
Noterliğinin ihdas sahasına giren 100. Yıl Bulvarı hariç) Ali Rızabey Bulvarıyla kesiştiği yer, Ali 
Rızabey Bulvarından devamla (Samsun 6. Noterliğinin ihdas sahasına giren Ali Rızabey Bulvarı 
hariç) Atatürk Bulvarıyla kesiştiği yer, Atatürk Bulvarından devamla başlangıç noktası olan 
Piyade Er Erdoğan Dündar Bulvarı ile kesiştiği yer ile çevrili alan içerisinde ve çerçeve cadde ve 
bulvarların bu alana bakan kısımlarında olmak üzere mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde" şeklinde değiştirilmiştir. 

 4810/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
27.06.2019 tarihli ve 149339 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile denetçi belgesi iptal 

edilen, Troya 17 Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Truva Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Uygulama 
Denetçisi, İnşaat Mühendisi Alaettin SALMAN (Denetçi No: 7869, Oda Sicil No: 7908) 
tarafından, Ankara 17. İdare Mahkemesinin 2019/1632 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine 
açılan davada, 09.03.2020 tarihli ve E.2019/1632-K.2020/503 sayılı karar ile “dava konusu 
işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 30.06.2019 tarihli ve 30817 sayılı Resmî Gazete ilanı ile 
Alaettin SALMAN hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin denetçi belgesi iptaline ilişkin kısmı 
29.06.2020 tarihli ve 131917 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 4774/1-1 
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Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve 
özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Fen-Edebiyat Fakültesi, Hukuk 
Fakültesi, Tıp Fakültesi, Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve 
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesine çeşitli alanlarda; 32 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana 
konu olan kadrolar tam zamanlıdır. 

Profesör kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir 
dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve 
yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve 
çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekmektedir. 

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir 
dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve 
yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve 
çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve 
bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren 
belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve 
çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir. 

Başvurular bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. 
Beykent Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. 
Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden 
başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili 
birimlerden öğrenilecektir. 

Duyurulur. 
 

Fakülte / 

Yüksekokul / 

Enstitü 

Bölüm / Program / 

Anabilim Dalı 

Kadro 

Sayısı 

Kadro 

Unvanı 
Uzmanlık Alanı 

Fen-Edebiyat 

Fakültesi 

Mütercim-

Tercümanlık 

(İngilizce) 

1 Profesör 

Mütercim - Tercümanlık (İngilizce), İngiliz Dili ve 

Edebiyatı, Çeviribilim, Dilbilim, Amerikan Dili ve 

Edebiyatı 

1 Doçent 

Mütercim - Tercümanlık (İngilizce), İngiliz Dili ve 

Edebiyatı, Çeviribilim, Dilbilim, Amerikan Dili ve 

Edebiyatı 

1 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

Mütercim - Tercümanlık (İngilizce), İngiliz Dili ve 

Edebiyatı, Çeviribilim, Dilbilim, Amerikan Dili ve 

Edebiyatı 

Mütercim-

Tercümanlık 

(Rusça) 

1 Profesör 
Mütercim - Tercümanlık (Rusça), Rus Dili ve 

Edebiyatı 

1 Doçent 
Mütercim - Tercümanlık (Rusça), Rus Dili ve 

Edebiyatı 

1 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

Mütercim - Tercümanlık (Rusça), Rus Dili ve 

Edebiyatı 

Sosyoloji (İngilizce) 1 Doçent Sosyoloji 

Türk Dili ve 

Edebiyatı 

1 Profesör Eski Türk Edebiyatı 

1 Doçent Eski Türk Edebiyatı 
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Hukuk Fakültesi 
Medeni Hukuk 

Anabilim Dalı 
2 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

Medeni Hukuk 

Tıp Fakültesi 
Nöroloji Anabilim 

Dalı 
1 Doçent Nöroloji 

Mühendislik - 

Mimarlık Fakültesi 

Biyomedikal 

Mühendisliği 
1 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

Biyomedikal Mühendisliği, Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

1 Profesör 

Bilgisayar Mühendisliği, Hesaplamalı Bilim ve 

Mühendislik, Yazılım Mühendisliği, Enformatik, 

Elektronik 

1 Doçent 
Bilgisayar Mühendisliği, Hesaplamalı Bilim ve 

Mühendislik, Yazılım Mühendisliği, Enformatik 

1 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

Bilgisayar Mühendisliği, Hesaplamalı Bilim ve 

Mühendislik, Yazılım Mühendisliği, Enformatik 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

1 Profesör 
Bilgisayar Mühendisliği, Hesaplamalı Bilim ve 

Mühendislik, Yazılım Mühendisliği, Enformatik 

1 Doçent 
Bilgisayar Mühendisliği, Hesaplamalı Bilim ve 

Mühendislik, Yazılım Mühendisliği, Enformatik 

1 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

Bilgisayar Mühendisliği, Hesaplamalı Bilim ve 

Mühendislik, Yazılım Mühendisliği, Enformatik 

İnşaat Mühendisliği 

(İngilizce) 
1 Profesör 

İnşaat Mühendisliği, Yapı, Geoteknik, Hidrolik, Su 

Kaynakları, Yapı Malzemesi 

İç Mimarlık 

(İngilizce) 
1 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

İç Mimarlık 

Mimarlık 1 Doçent Mimarlık 

Makine 

Mühendisliği 
1 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

Makine Mühendisliği 

Makine 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

1 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

Makine Mühendisliği 

Sağlık Bilimleri 

Yüksekokulu 
Sağlık Yönetimi 

1 Profesör 

Sağlık Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, 

Hastane İşletmeciliği, Hastane ve Sağlık Kurumları 

Yönetimi 

1 Doçent 

Sağlık Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, 

Hastane İşletmeciliği, Hastane ve Sağlık Kurumları 

Yönetimi 
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İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 

Bankacılık ve 

Finans 
1 Profesör 

Finans, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve 

Sigortacılık 

Uluslararası Lojistik 

ve Taşımacılık 
1 Profesör 

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Uluslararası 

Lojistik, Lojistik, Lojistik ve Taşımacılık, 

Uluslararası Ticaret, Ulaştırma Mühendisliği 

Uluslararası Lojistik 

ve Taşımacılık 
1 Doçent 

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Uluslararası 

Lojistik, Lojistik, Lojistik ve Taşımacılık, 

Uluslararası Ticaret, Ulaştırma Mühendisliği 

Uluslararası Lojistik 

ve Taşımacılık 
1 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Uluslararası 

Lojistik, Lojistik, Lojistik ve Taşımacılık, 

Uluslararası Ticaret, Ulaştırma Mühendisliği 

Siyaset Bilimi ve 

Kamu Yönetimi 

1 Profesör 
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi, 

Siyaset Bilimi 

1 Doçent 
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi, 

Siyaset Bilimi 

 4813/1/1-1 

—— • —— 
Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALINACAKTIR 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 

Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri 

uyarınca, 3 Araştırma Görevlisi alınacaktır. 

Duyurulur. 

 

Fakülte / 

Yüksekokul 

Bölüm / 

Program 

Öğretim 

Elemanı 
Alanı 

ALES/YDS 

Eş Değeri 

Puanı 

ALES 

Puan 

Türü 

Ek 

Açıklamalar 

Mühendislik – 

Mimarlık 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 
1 

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım 

Mühendisliği alanlarının birinde en 

az tezli yüksek lisans yapıyor 

olmak. 

ALES: 70 

YDS: 50 
SAY Arş. Gör 

Makine 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

1 
Makine Mühendisliği alanında en az 

tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

ALES: 70 

YDS: 50 
SAY Arş. Gör 

Güzel 

Sanatlar 

Fakültesi 

Sinema-TV 1 

Sinema Televizyon, Sinema, Film 

Tasarımı, Canlandırma Film, 

Radyo-Sinema alanlarının birinde 

en az tezli yüksek lisans yapıyor 

olmak. 

ALES: 70 

YDS: 50 
SÖZ Arş. Gör 
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BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ 

Duyuru Başlangıç Tarihi : 05.07.2020 

Son Başvuru Tarihi : 19.07.2020 

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı : 21.07.2020 

Giriş Sınavı Tarihi : 23.07.2020 

Nihai Değerlendirme : 27.07.2020 

Başvurular Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen ve/veya posta yoluyla yapılmalıdır. Süresi 

içerisinde yapılmayan ya da eksik belgeli başvurular işleme alınmayacak olup, posta ile yapılan 

başvuruların son başvuru tarihine kadar ulaşmış olması gerekmektedir. Postada yaşanan 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

İSTENEN BELGELER 

1- Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış, başvurulan kadroyu ve iletişim 

bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru dilekçesi, 

2- YÖK formatlı özgeçmiş. 

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 

4- 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı) 

5- Adli Sicil Kaydı Belgesi 

6- Lisans /Yüksek Lisans /Doktora Diploması onaylı örneği (Diploma Yurt Dışından 

Alınmış İse YÖK Denklik Belgesi) 

7- Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği. 

8- ALES Belgesi 

9- Yabancı Dil Belgesi 

10- ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet 

belgesi ve atama olur yazısı. 

11- Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi. 

12- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge. 

Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları Üniversitemizin www.beykent.edu.tr 

web adresinde yayınlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat 

yapılmayacaktır. 

Aday Başvuruları: 

Beykent Üniversitesi Ayazağa-Maslak Yerleşkesi 

Yazı İşleri Müdürlüğü 

Ayazağa Mah. Hadım Koruyolu Cad. No: 19 

34396 Sarıyer, İstanbul 4813/2/1-1 
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: 

4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 

Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin B fıkrasına göre Samsun il ve ilçelerindeki 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi’ne bağlı birimlerde 

istihdam edilmek üzere 2018 KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle toplam 95 (doksan 

beş) adet sözleşmeli personel alınacaktır. 

 

UNVAN ADET 
KPSS PUAN 

TÜRÜ 
ARANILAN NİTELİKLER 

Hemşire 30 KPSSP3 

Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri 

Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik 

Yüksekokulu 4 yıllık lisans mezunu olmak. 

Hemşire 10 KPSSP94 
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik Bölümü 

mezunu olmak. 

Eczacı 6 
KPSS şartı 

aranmamaktadır. 
Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. 

Laborant 3 KPSSP93 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi 

Laboratuvar Teknikleri Programı en az 

önlisans mezunu olmak. 

Sağlık Teknikeri 18 KPSSP93 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

Ameliyat Teknikerliği veya Cerrahi Teknikerliği 

Programı mezunu olmak. 

Sağlık Teknikeri 3 KPSSP93 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

Elektronörofizyoloji Programı mezunu olmak. 

Sağlık Teknikeri 3 KPSSP93 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi 

Görüntüleme Teknikleri Programı mezunu 

olmak. 

Sağlık Teknikeri 4 KPSSP93 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

Anestezi Programından mezunu olmak. 

Sağlık Teknisyeni 2 KPSSP94 

Sağlık Meslek Liselerinin Acil Tıp 

Teknisyenliği veya İlk ve Acil Yardım 

Teknisyenliği bölümlerinden mezun olmak. 

Diğer Sağlık Personeli 3 KPSSP93 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Nükleer 

Tıp Programı mezunu olmak. 

Diğer Sağlık Personeli 6 KPSSP93 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

Radyoterapi Programı mezunu olmak. 

Diğer Sağlık Personeli 3 KPSSP93 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji 

Laboratuvar Teknikleri bölümü mezunu olmak. 

Diğer Sağlık Personeli 3 KPSSP93 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz 

bölümünden mezunu olmak 

Diğer Sağlık Personeli 1 KPSSP93 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

Odyometri bölümünden mezun olmak 
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ARANILAN GENEL KOŞULLAR: 
1-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak. 
2-Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
3-Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 
irtikap, rüşvet, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat 
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama 
veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 

4-657 Sayılı Kanunun 53’ncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı 
yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engelli bulunmamak. 

5-Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması(askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş 
olmak.) 

6-Son 1(bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet 
sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin 
feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen 
istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı fesh etmemiş olmak. 

7-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 
8- Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesh edilenlerle, kendi 

isteği ile görevinden istifa edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE İSTENİLEN BELGELER: 
Adayların bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde; 
1-Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi 
2-Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi 
3- Eczacılar için "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" 1 sayılı cetvelde 

KPSS şartı aranmadığından başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla olması 
halinde adaylar Lisans not ortalamasına göre alınacaktır. Lisans Transkripti (onaylı belge) (4’lük 
ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde YÖK’ün belirlediği dönüşüm 
tablosu esas alınacaktır). Puanların eşit olması durumunda mezuniyet tarihi önce olan adaya hak 
verilecektir. 

4- 1 adet vesikalık resim ile birlikte Ondokuz Mayıs Üniversitesi Personel Daire 
Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir.) 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 
 2018 KPSS puan sıralaması sonrasında asıl ve yedek adayların isimleri başvuru bitim 

tarihinden sonraki 5 (beş) iş günü içerisinde Personel Daire Başkanlığı tarafından belirlenecektir. 
Yerleştirme sonuçları www.omu.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. Asıl kazananlardan süresi 
içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine 
yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca 
tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların www.omu.edu.tr adresinde 
yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde İşe başlamaları için gerekli evrakları tamamlayarak 
şahsen Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. İşe başlama için gerekli 
evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.omu.edu.tr adresinden takip edilmesi 
gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar 
haklarını kaybederler. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu 
veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme 
yapılmış olsa dahi fesih edilir.  

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir. 
  4712/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu İhale Yönetmeliği

–– Beykent Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği

–– Yozgat Bozok Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


