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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Ardahan Üniversitesinden:
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/11/2018 tarihli ve 30599 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ardahan
Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-
nununun 14 üncü ve 58 inci maddeleri ve 18/6/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yö-
netmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Üniversite Yönetim Kurulu; İşletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluştu-
rabilir ve yetkilerini uygun gördüğü ölçüde Yürütme Kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu,
Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör yardımcısı,  üç öğretim elemanı (de-
kan ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve döner sermaye işletme müdürü olmak üzere beş ki-
şiden oluşur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – (1) Harcama yetkilisi, bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir birimin en üst

yöneticisi veya anılan görevi yürütmekle görevlendirilen kişidir. İlgili mevzuat hükümleri kap-
samında; harcama yetkilileri, yazılı olarak ve sınırları açıkça belirtilmek şartıyla yetkilerini yar-
dımcılarına veya hiyerarşik olarak kendilerine en yakın Üniversite personeline devredebilirler.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 1/5/2007 tarihli ve
26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe
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Resmî Gazete
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Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin
Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.” 

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ardahan Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Dokuz Eylül Üniversitesinden:

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EGE BÖLGESİ UYGULAMA 
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dokuz Eylül Üniversitesi Ege Bölgesi Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Dokuz Eylül Üniversitesi Ege Bölgesi Uygulama ve

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

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (EBAMER): Dokuz Eylül Üniversitesi Ege Bölgesi Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Türkiye’yi özellikle Ege Bölgesini doğrudan ve do-

laylı olarak ilgilendiren hukuk, denizcilik, tarih, sosyal, kültür, dış politika, uluslararası ilişkiler,
ekonomi, bilim ve teknoloji konularında araştırmalar yaparak sonuçlarını yayın ve akademik
çalışmalar yoluyla duyurmak ve özellikle Türkiye ve Yunanistan ilişkilerinin gelişmesini etki-
leyen her türlü verileri inceleyerek bunların iki ülke arasında sürekli barış ve iş birliğini öngö-
recek şekilde değerlendirilmelerini sağlamak ve iki ülkenin ilişkilerini bu anlayışla en geniş
çerçevede incelemektir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

18/11/2018 30599
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a)  Ulusal ve uluslararası alanda bilimsel projelerde iş birlikleri kurmak, araştırma, in-

celeme yapmak ve yaptırmak.
b) Ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempoz-

yumlar düzenlemek.
c) Yunan Üniversiteleri başta olmak üzere diğer ulusal ve uluslararası üniversiteler ve

kuruluşlarla iş birliği yapmak.
ç) Kamu kurumları ve özel kuruluşların karşılaştıkları meselelerin çözümüne yönelik

araştırma, inceleme, danışmanlık ve benzeri çalışmaları yapmak; görüş bildirmek veya rapor
hazırlamak, proje ve benzeri çalışmaları gerçekleştirmek.

d) Türk ve Yunan kamuoyunun aydınlatılması için Türk-Yunan ilişkilerinin her yönünü
inceleyerek tek başına veya ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği içinde rapor, bülten,
proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlar yapmak.

e) Yetkili kurullarca verilecek 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.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili anabilim dallarında görevli

öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür
tekrar görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla görevi başında bulunmaması duru-
munda görevi sona erer. Müdür, aynı usul ile görevinden alınabilir.

(2) Müdür; çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitede görevli öğretim eleman-
ları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına su-
nar. Müdür yardımcıları, Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılırlar. Müdürün
görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Görev süresi
dolan müdür yardımcıları aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak
bırakır. Göreve vekâletin altı aydan fazla olması durumunda yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkez çalışmalarını; Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek, düzenli olarak

yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulunu olağan olarak üç ayda bir kez olmak üzere toplantıya çağırmak,

gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek ve gerekli görülen durumlarda olağanüstü
olarak Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak.

ç) Çalışma programlarını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kuru-
lunca karara bağlanan çalışma programını yürütmek.

d) Kurulmasına karar verilen çalışma gruplarının faaliyetleriyle ilgili raporları ve alınan
gerekli kararları Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Merkeze ilişkin programlar ve faaliyetler ile ilgili koordinasyonu sağlamak.
f) Birimler ve araştırma grupları arasında düzenli çalışmayı sağlamak.
g) Oluşturulan araştırma gruplarının çalışmaları ve sonuçlarıyla ilgili olarak Yönetim

Kurulunu bilgilendirmek.
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ğ) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan
sonra Rektöre sunmak.

h) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası düzeyde iş birliği, kurs, se-
miner, konferans, kongre, sempozyum düzenlenmesini ve yürütülmesini sağlamak.

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

Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen yedi üyeden oluşur. Yönetim Ku-
rulunun görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden
ayrılan üyelerin sürelerini doldurmak üzere yeni üyeler görevlendirilir. Yönetim Kurulu ve mü-
dür yardımcılarının görevi Müdürün görevinin sona ermesiyle kendiliğinden sona erer.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine olağan olarak üç ayda bir kez toplanır.
Müdür, Yönetim Kurulunu olağanüstü olarak toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu toplantı
ve karar nisabı üye tam sayısının yarısından bir fazladır. Oylarda eşitlik durumunda Müdürün
bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.  Üst üste üç kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim
Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin inceleme, araştırma, eğitim ve yayın faaliyetlerini belirlemek ve bu hususta

her türlü idari ve mali tedbirleri almak.
b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlen-

mesine ilişkin esasları tespit etmek.
c) Müdür tarafından Yönetim Kuruluna sunulan raporu değerlendirmek ve bir sonraki

döneme ait çalışma programını hazırlamak.
ç) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla birlikte sürdürülecek programların esaslarını dü-

zenlemek.
d) Merkez bünyesinde çalışma grupları oluşturmak ve bu grupların çalışmalarını takip

etmek.
e) Müdür tarafından hazırlanan bütçe tasarısını incelemek ve Rektöre sunmak.
f) Müdürün getireceği her türlü konu hakkında karar vermek.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alan-

larında çalışmaları bulunan ve Üniversite, kamu kurumları veya özel kuruluş çalışanları ara-
sından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en fazla beş üye-
den oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan
üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere yeni üyeler aynı yöntemle görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa üyelerin salt çoğun-
luğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetlerini değerlendirerek faaliyet alanlarıyla ilgili konularda görüş ve

tavsiyelerde bulunmak.
b) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışma grupları oluşturulmasına dair görüş

sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından kar-
şılanır.
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Mali konular
MADDE 15 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamında yürütülecek olan faaliyetleri,

ilgili mevzuat kapsamında gerçekleştirilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 17 – (1) 23/9/1987 tarihli ve 19583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dokuz

Eylül Üniversitesi Ege Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kal-
dırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.

—— • ——
Dokuz Eylül Üniversitesinden:

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ENERJİ UYGULAMA VE 
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dokuz Eylül Üniversitesi Enerji Uygulama

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

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Dokuz Eylül Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araş-

tırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının gö-
revlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Dokuz Eylül Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; güneş, rüzgar, jeotermal, biyokütle, hidrolik ve diğer

yenilenebilir enerji, nükleer enerji, hidrojen enerjisi ve fosil yakıt kaynaklı enerji konularında
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çok disiplinli bilimsel ve teknolojik araştırmalar, uygulamalar ve danışmanlık yapmak, projeler
yürütmek, eğitim vermek, bu konuda çalışan araştırmacıları bir araya getirmek için toplantı ve
benzeri faaliyetler gerçekleştirmek ve toplumu bilinçlendirmektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Enerji konusunda Üniversite, özel sektör ve kamu iş birliğinde yapılan Ar-Ge faali-

yetlerinin koordinasyonuna katkıda bulunmak, etüd ve proje çalışmalarını gerçekleştirmek ve
bu yönde kamu kurumlarından ve özel sektörden gelecek istekleri değerlendirerek karşılamak.

b) Enerji alanında ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kongre, sempoz-
yum gibi bilimsel toplantılar organize etmek ve bu tür faaliyetlere katılmak.

c) Enerji alanında araştırma, inceleme ve yayınlar yaparak bu tür çalışmalara destek
sağlamak, yerli ve yabancı kamu kurumları ve özel kuruluşlarla iş birliği yaparak bu kurum ve
kuruluşların bilgi ve insan kaynaklarından yararlanmak.

ç) Ulusal ve uluslararası düzeyde kurs gibi mezuniyet sonrası ve/veya hizmet içi eğitim
programları düzenlemek ve uygulamak, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.

d) Toplumda, enerji alanındaki ihtiyaçlar ve problemler konusunda farkındalığı arttır-
maya yönelik çalışmalar yapmak, kamuoyunu bilinçlendirmek.

e) Enerji sektöründe araç-gereç ve insan gücünün dış kaynaklara bağımlılığını azaltacak
yöntem ve teknikler üzerinde çalışmalar yaparak ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bu-
lunmak.

f) Enerji verimliliği konusunda sanayinin ihtiyacına yönelik çalışmalar yapmak.
g) Fosil, yenilenebilir, nükleer ve alternatif enerji kaynaklarının bulunması, yeni enerji

alanlarının kullanıma açılması gibi konularda çalışmalarda bulunmak.
ğ) Enerji kaynaklarının sürdürülebilirliği ve sürdürülebilir kalkınma konularında stra-

tejiler geliştirmek ve bu yönde çalışmalar yapmak.
h) Enerji kaynaklarının araştırılması, üretilmesi, depolanması, nakledilmesi ve tüketilmesi

esnasında ortaya çıkan teknik, ekonomik ve çevresel sorunlara ilişkin araştırmalar yapmak.
ı) Enerji konusunda farklı bilim dallarının, özel sektör, diğer ulusal ve uluslararası ku-

rum ve kuruluşların erişebileceği bir veri merkezi oluşturmak.
i) Enerji alanında yapılan araştırmaları her kademede teşvik etmek ve onurlandırmak

amacıyla yarışmalar düzenlemek ve ödüller vermek.
j) Merkezin amacına yönelik 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.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan, Üni-

versitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi biten
Müdür tekrar görevlendirebileceği gibi gerekli görüldüğü hallerde bu sürenin tamamlanması
beklenmeden görevinden alınabilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı so-
rumludur. 

(2) Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversitenin öğretim üye-
leri arasından iki kişi Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak gö-
revlendirilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine müdür yardımcılarından
biri vekalet eder.
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(3) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek.
d) Merkezin personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kuruluna sunmak.
e) Araştırma ve çalışma grupları kurmak.
f) Merkezin faaliyetlerini denetlemek ve bu konuda Yönetim Kuruluna bilgi vermek.
g) Her yılın sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin bir program hazırlayıp

Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
ğ) Yıllık bütçe tasarısını hazırlamak.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Merkezin çalışma

alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi
üzerine Rektör tarafından görevlendirilen dört üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin süresi
üç yıl olup, süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin
yerine kalan süreyi doldurmak üzere yeni üyeler aynı usulle görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az iki defa salt çoğunlukla toplanır. Kararlar toplantıya
katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Toplantı günü ve yeri üyelere toplantı tarihinden en az bir
hafta önce yazı ile bildirilir. Müdür gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu toplantıya
çağırabilir.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili idari ve mali konularda karar almak.
b) Faaliyet raporu ve programını inceleyip onaylamak.
c) Bütçe tasarısını inceleyip Rektörlüğe sunmak.
ç) Eğitim, araştırma, uygulama, kurs açma ve bunlara ilişkin mali konularda karar vermek.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin öğretim elemanları, mezunları ve

Merkezin faaliyetleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmalar yapmış kişilerden ve
ilgili kuruluş temsilcileri arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç
yıllığına görevlendirilen en az beş, en çok yirmi üyeden oluşur. 

(2) Rektör, Danışma Kurulunun doğal başkanıdır. Müdür, oy hakkı olmaksızın Danışma
Kurulu toplantılarına katılır.

(3) Danışma Kurulu, başkanın daveti üzerine yılda en az bir kez toplanarak, Merkez
faaliyetleriyle ilgili değerlendirme yapar ve önerilerde bulunur. Danışma Kurulu; Merkezin
yurt içi ve yurt dışı yayın, eğitim, araştırma ve uygulama faaliyet alanları ile ilgili olarak, geçici
veya sürekli danışmanlık komisyonları oluşturabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Mali konular
MADDE 11 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamında yürütülecek olan faaliyetleri

ilgili mevzuat kapsamında gerçekleştirilir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 12 – (1)  8/11/2015 tarihli ve 29526 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Do-

kuz Eylül Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kal-
dırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.

1 Mart 2021 – Sayı : 31410                                    RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 7



İstanbul Kent Üniversitesinden:
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kent Üniversitesine bağlı fakülte,

yüksekokul ve meslek yüksekokullarında ön lisans ve lisans düzeyinde kayıt, kabul, öğrenci
işleri, eğitim-öğretim, çift ana dal ve yan dal programı ve sınavlara ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Kent Üniversitesinde yürütülen ön lisans ve

lisans programlarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile ön lisans ve lisans eğitim-öğretimi,
çift ana dal ve yan dal programı ve sınavlara 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) Çift ana dal programı: Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin aynı

yükseköğretim kurumunun iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı dip-
loma alabilmesini sağlayan programı,

c) Eğitim-öğretim yılı: Bir dönemin en az on dört hafta eğitim süresi olan ve güz ve
bahar dönemlerinden oluşan iki yarıyılı veya fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun
ihtiyaç ve özelliklerine göre dönem tatili hariç en az yirmi sekiz haftadan oluşan tek öğretim
yılını,

ç) Fakülte: İstanbul Kent Üniversitesi fakültelerini,
d) Fakülte Kurulu: İstanbul Kent Üniversitesi fakülte kurullarını,
e) Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO): Her bir dersten elde edilen başarı notu kat-

sayısının o dersin kredisi ile çarpılmasından bulunan sonucun, alınan tüm derslerin toplam kre-
disine bölünmesi ile bulunacak değeri,

f) Mütevelli Heyeti: İstanbul Kent Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
g) MYO: İstanbul Kent Üniversitesi Meslek Yüksekokulunu,
ğ) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
h) Senato: İstanbul Kent Üniversitesi Senatosunu,
ı) SHMYO: İstanbul Kent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunu,
i) Üniversite: İstanbul Kent Üniversitesini,
j) Yan dal programı: Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin belirlenen şartları taşı-

ması kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma programı kapsamında be-
lirli bir alana yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, yan dal sertifikası alabilmelerini sağ-
layan programı,

k) Yarıyıl: En az on dört haftalık öğretim süresini,
l) Yarıyıl sonu not ortalaması (YANO): İçinde bulunulan yarıyılda her bir dersten elde

edilen başarı notu katsayısının o dersin kredisi ile çarpılmasından bulunan sonucun, o yarıyılda
alınan tüm derslerin toplam kredisine bölünmesi ile bulunacak değeri,

m) Yaz okulu: Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak yoğun öğretimi amaçlayan en az
yedi haftalık öğretim süresini,

n) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,
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o) Yönetim Kurulu: İstanbul Kent Üniversitesine bağlı fakültelerde fakülte yönetim ku-
rulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yük-
sekokulu yönetim kurulunu,

ö) YÖS: Yabancı uyruklu öğrenci sınavını,
p) Yıllık ağırlıklı genel not ortalaması (YAGNO): Aynı eğitim-öğretim yılı içindeki güz

ve bahar dönemlerindeki ağırlıklı genel not ortalamasını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Düzeyi ve Süresi

Ön lisans eğitim-öğretimi
MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı meslek yüksekokullarında dört yarıyıllık eğitim

programını, bu Yönetmeliğin kayıtlı olduğu programdaki mezuniyet koşullarını başarıyla ta-
mamlayan öğrencilere ön lisans diploması verilir.

Lisans eğitim-öğretimi
MADDE 6 – (1) Dört yıllık fakülteler ile beş ve altı yıllık fakültelerde bu Yönetmeliğin

kayıtlı olduğu programdaki mezuniyet koşullarını başarıyla tamamlayan öğrencilere lisans
diploması verilir.

Hazırlık eğitimi
MADDE 7 – (1) İngilizce hazırlık sınıfı ve Türkçe hazırlık sınıfı olarak ikiye ayrılır.

Öğrencilerin durumlarına göre İngilizce ve Türkçe bilgisini artırmak için verilen eğitimdir.
(2) İsteğe bağlı olarak öğrencilerin dil eğitimi alabileceği gibi zorunlu eğitim dili ye-

tersiz olan öğrencilere de eğitim verilmektedir.
(3) Ön lisans ve lisans programlarında eğitim dili %100 İngilizce veya kısmi İngilizce

olanlarda zorunlu İngilizce bilgisi aranır. Dil bilgisi yeterli olmayanlara zorunlu hazırlık eğitimi
verilir.

Öğretim süreleri
MADDE 8 – (1) Normal öğretim süresi; yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, lisans programı

dört yıl olanlar için sekiz yarıyıl, beş yıl olanlar için on yarıyıl, altı yıl olanlar için on iki yarı-
yıldır. Ön lisans programlarında ise dört yarıyıldır.

(2) Azami öğretim süresi; bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu
programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp
yaptırmadığına bakılmaksızın, ön lisans programlarında azami dört yıl, dört yıllık lisans prog-
ramlarında azami yedi yıl, beş yıllık lisans programlarında azami sekiz ve altı yıllık lisans prog-
ramlarında azami dokuz yıldır. Bu süreler içinde mezun olamayanlar hakkında 2547 sayılı Ka-
nun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Bu sürelere yabancı dil hazırlık programlarında ge-
çen süreler dâhil edilmez. Kayıt dondurma süresi, azami öğrenim süresinden sayılmaz.

(3) Üniversiteden belirli bir süre uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza aldıkları
süre birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen öğretim süresinden sayılır.

(4) Normal öğrenim süresi içinde mezun olamayan öğrenciler, takip eden dönemde ala-
cakları derslerin AKTS başına düşen eğitim ücretini öderler.

(5) Öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı dil olan programlarda uygulanan zo-
runlu hazırlık sınıfının azami öğrenim süresi iki yıldır.

(6) Zorunlu hazırlık sınıflarında azami süre sonunda başarısız olan öğrencilerin öğrenim
gördüğü programdan ilişikleri kesilir. İlişiği kesilen öğrenciler ilgili kurul kararı ile Üniversi-
tenin öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Eşdeğer program bu-
lunmaması durumunda, talep etmeleri halinde ÖSYM tarafından bir defaya mahsus olmak üze-
re kayıt yaptırdığı yıl itibariyle, öğrencinin Üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği prog-
rama kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe
olan programlardan birine yerleştirilebilirler.
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(7) Lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayanlar hakkında; 18/3/1989
tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya
Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibak-
ları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. Ancak öğrencilerin diploma alabil-
meleri için yabancı dil hazırlık programları dışında Üniversitede en az iki yıl öğrenim görmüş
olmaları gerekir.

Eğitim-öğretim dili
MADDE 9 – (1) Programların eğitim dili Türkçe veya İngilizcedir.
İngilizce yeterlik
MADDE 10 – (1) Üniversitenin öğrenim dili İngilizce olan programlarına başlayabil-

mek için öğrencilerin İngilizce yeterliklerini belgelemeleri zorunludur. İngilizce sınavlarıyla
belgelendiren veya YÖK veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen ve geçerlilik süresi
belirlenen ulusal veya uluslararası sınavlarda, yine Senato tarafından belirlenen düzeyde alınmış
sınav sonuç belgeleri ile başarılı olduklarını belgelendirenler doğrudan kabul edilen program-
larına başlar. Adaylar geçerli İngilizce yeterlik belgesini başvuru veya kayıt sırasında sunmak
zorundadırlar.

(2) İngilizce yeterlik düzeyini belgelemeyen öğrenciler İngilizce hazırlık programında
öğrenim görürler. İngilizce hazırlık programı öğretiminde ilgili diğer mevzuat hükümleri uy-
gulanır.

(3) Bu madde hükümleri yatay veya dikey geçişle kayıt yaptıran öğrenciler hakkında
da uygulanır.

(4) Türkçe eğitim veren programlarda İngilizce hazırlık eğitimi isteğe bağlı olarak alı-
nabilir.

İsteğe bağlı hazırlık eğitimi
MADDE 11 – (1) Öğretim dili Türkçe olan programlarda zorunlu hazırlık sınıfı açıl-

maz. Ancak Senato tarafından belirlenen programlarda öğrencilerin talep etmeleri halinde ha-
zırlık bölümünün tam ücretini ödemek kaydıyla isteğe bağlı olarak hazırlık eğitimi alınabilir.

(2) İsteğe bağlı olarak hazırlık sınıfında eğitim gören öğrenciler başarısız olmaları ha-
linde de kayıtlı oldukları programa devam ederler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kabul ve Kayıt Esasları, Kontenjanlar ve Öğrenim Ücreti

Öğrenci kabulü
MADDE 12 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına

öğrenci kabulü; ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi sınav sonuçlarına ve YÖK tarafından
belirlenen esaslara göre yapılır.

(2) Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan programlara başvuran adaylar,
YÖK’çe belirlenen esaslar çerçevesinde Üniversite tarafından yapılan sınav sonuçlarına göre
kabul edilir.

(3) Üniversiteye kabulle ilgili olarak bu Yönetmelikte yer almayan konularda 2547 sa-
yılı  Kanun, 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğ-
retim Kurumları Yönetmeliği ve 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 Yönet-
meliğin ilgili hükümleri uygulanır.

(4) Öğrencilerin Üniversiteye verdikleri belge ve bilgilerin gerçeğe aykırı olduğu hal-
lerde Üniversite ile ilişkileri kesilir; Üniversiteden ayrılmışlar ise diploma dâhil tüm belgeler
iptal edilir ve yasal işlemler yapılır.

Kesin kayıt
MADDE 13 – (1) Üniversiteye kabul edilen adaylar, şahsen veya kanuni temsilcileri

veya belirledikleri vekilleri aracılığıyla, akademik takvimde kayıtlar için ilan edilen tarihler
arasında, istenen belgeleri sağlayarak ve öğrenim ücretlerini ödeyerek Üniversiteye kayıt yap-
tırabilirler.
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(2) Elektronik ortamda yapılacak kayıtlarda, kayıt işleminin kesinleşebilmesi için mali
hususların yerine getirilmiş olması ve Üniversitenin web sayfasında duyurmuş olduğu diğer
evrakların belirtilen tarihlerde Öğrenci İşleri Direktörlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

(3) Üniversiteye kayıtlarda, kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından
onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın be-
yanına dayanılarak işlem yapılır.

(4) Eksik belge ve posta yoluyla kesin kayıt yaptırılmaz. Süresi içinde kayıt işlemlerini
tamamlamayanlar Üniversiteye kayıt haklarını kaybederler. Kayıt için gerekli şartları taşımadığı
anlaşılan veya bu şartları sonradan kaybeden öğrencilerin kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edi-
lir.

(5) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle kabul edildiği tespit edilen aday-
ların kayıtları yapılmaz; yapılmış ise bulundukları döneme bakılmaksızın kayıtları iptal edilir.
Bu kişiler, mezun olsalar dahi kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz
sayılır ve haklarında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem başlatılır. Bu kişilerin yatırmış ol-
duğu öğrenim ücretleri geri ödenmez.

Akademik kayıt
MADDE 14 – (1) Her öğrenci kayıtlı bulunduğu akademik programa akademik tak-

vimde belirtilen süre içinde başvurarak kaydını yaptırır. Bu kayıt sırasında birinci sınıf ya da
hazırlık sınıfı öğrencileri, sınav sonuç belgesini, yabancı dil başarı belgesini ve mali yüküm-
lülüklerini yerine getirdiğini gösteren belgeyi, diğer tüm öğrenciler de mali yükümlülüklerini
yerine getirdiklerini ve akademik kayıt yapılmasında engel olmadığını gösteren belgeleri sun-
mak zorundadır. Aksi halde akademik kayıt yapılmaz ve bu öğrenciler öğrencilik haklarından
yararlanamaz.

(2) Öğrencinin, dönem kaydı yaptırmadığı dönemler öğrenim sürelerinden düşülür ve
öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Kayıt yenilemek isteyen öğrenciler; o dönemin belir-
tilen tarihlerinde dönem kaydı yaptırmak için geçmiş dönemlerden kalan ve kayıtlı olup da
ödenmeyen borçları ile ilgili döneme ait eğitim ücretini ödeyerek kayıtlarını yenileyebilirler.
Tam burslu öğrencilerin ise kayıt yenileme işlemleri için ders kaydı yapmaları yeterlidir.

(3) Mazeretleri nedeniyle ilan edilen süreler içerisinde kayıt yenilemeyen öğrencilerin
başvuruları ilgili birimin yönetim kurulunca incelenip mazeretleri geçerli kabul edilenlerin ka-
yıtları yapılır. Mazeretler; tabii afet; anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü, heyet raporu
ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazereti, trafik kazası durumunda sağlık raporu ve diğer belgeler
ile belgelendirilmesi halinde geçerlidir.

Öğrenim ücreti
MADDE 15 – (1) Üniversitede öğrenim ücrete tabidir. Ücretler ve ödeme yöntemleri,

her yıl Mütevelli Heyeti tarafından öğrenimine devam etmekte olan ve yeni kayıt olacak öğ-
renciler için belirlenir ve ilan edilir. Öğrenciler, her güz ve bahar dönemleri başında, akademik
takvimde belirtilen süreler içinde öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdürler. Öğrenim ücret-
lerini belirlenen süreler içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz, yenilenmez veya
dondurulmaz. Bu öğrenciler, hiçbir şekilde öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Üniversiteye girişte veya eğitime devam ederken sağlanacak öğrenim ücreti mua-
fiyet bursları ve ek bursların; kapsam, koşul ve sürelerine ilişkin esaslar Senato kararı ve Mü-
tevelli Heyeti onayı ile belirlenir.

(3) Öğrenci kayıt yaptırdığı yıl Üniversitece kendisine taahhüt edilen süre ve koşullarla
burs hakkından faydalanabilir. Üniversiteden herhangi bir sebeple ilişiği kesilen öğrencinin il-
gili mevzuat çerçevesinde tekrar Üniversiteye kayıt yaptırması halinde daha önceki burs ve in-
dirimler geçersiz sayılır.

(4) Yaz okulu öğrenimi, güz ve bahar yarıyıllarında ödenen eğitim-öğretim ücreti dı-
şında öğrenim ücretine tabidir. Her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve ilan edilir.
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Yabancı uyruklu öğrenci kabulü
MADDE 16 – (1) Yabancı uyruklu öğrenciler hakkında ilgili mevzuat hükümleri ile

Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.
(2) Yurt dışından kabul edilecek öğrencilerin ödeyeceği ücretler, Üniversite Yönetim

Kurulunun önerisi üzerine Mütevelli Heyetinin onayı ile belirlenir.
Yatay geçiş
MADDE 17 – (1) Üniversite içinden ya da başka üniversitelerden yatay geçişlerde,

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,
Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönet-
melik hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

Dikey geçiş
MADDE 18 – (1) Dikey geçişlerde, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Li-
sans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Çift ana dal programları
MADDE 19 – (1) Öğrenciler kendi bölümlerine konu bakımından yakın olan başka bir

lisans programında öğrenimini aynı zamanda takip edebilir. Çift ana dal programının uygulan-
ması YÖK kararları çerçevesinde Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Yan dal programları
MADDE 20 – (1) Bir bölümün öğrencilerinden isteyenlere, aynı fakülte, yüksekokul,

meslek yüksekokul içinden veya dışından, başka bir bölümün ön lisans/lisans programında yer
alan temel dersleri aynı zamanda izleme izni verilebilir. Bu öğrencilerin izledikleri programa
yan dal programı denir. Yan dal programı, ayrı bir ön lisans/lisans programı anlamını taşımaz.
Yan dal programları ile ilgili hususlar Senato tarafından tespit edilir.

Özel öğrenciler
MADDE 21 – (1) Özel öğrenciler, bilgi edinmek amacıyla bazı dersleri almalarına izin

verilen öğrencilerdir. Özel öğrencilere diploma verilmez, ancak kendilerine özel öğrenci kimliği
ve istekleri üzerine aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilir.

(2) Özel öğrencilerin herhangi bir yarıyıl için başvuruları ilgili bölümün görüşü alınarak
fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu yönetim kurulu tarafından incelenir ve karara bağ-
lanır. Bu kararda öğrencilerin hangi dersleri ya da programları izlemelerine izin verildiği be-
lirlenir.

(3) Özel öğrenci statüsünde alınan dersler hakkında muafiyet hükümleri, ilgili yönetim
kurullarınca karara bağlanır.

(4) Bir özel öğrenci, bir yarıyılda en fazla üç ders alabilir.
(5) Özel öğrencilerin ilgili mevzuat hükümlerine göre Mütevelli Heyeti tarafından be-

lirlenen kredi başına ders ücretini ödemeleri gerekir.
(6) Özel öğrencilere, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Öğrenci kimlik kartı
MADDE 22 – (1) Üniversiteye kesin kaydını yaptıran ya da kaydını yenileyen öğren-

ciye Üniversitenin Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından fotoğraflı kimlik kartı verilir. Kay-
bedilen ya da yıpranan kimlik kartının yerine öğrenci, kimlik kartının kaybolduğuna dair be-
yanda bulunarak ve kimlik kartı yenileme ücretini ödeyerek kaybolan öğrenci kimlik kartının
yenisini alabilir. Öğrenci kimlik kartı yenileme ücreti Mütevelli Heyeti tarafından son belirlenen
kredi başına ders ücretinin onda biridir.

(2) Mezun olan ya da Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencinin kimlik kartını iade etmesi
gerekir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Akademik takvim
MADDE 23 – (1) Akademik takvim, akademik yıla ilişkin kayıt, ders, sınav ve benzeri

faaliyetleri kapsar, ikinci fıkrada belirtilen esaslara uygun olarak akademik birimlerin görüşleri
alınmak suretiyle Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından hazırlanır ve Senatonun onayıyla ke-
sinleşir. Akademik birimler, öğretim elemanları ve öğrenciler bu takvime uymak zorundadır-
lar.

(2) Akademik takvim hazırlanırken aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur:
a) Akademik yıl birimlerin ihtiyaç ve özelliklerine göre güz ve bahar dönemleri olmak

üzere iki yarıyıl ya da bir öğretim yılı olarak planlanabilir.
b) Eğitim süresi bir dönemde en az on dört hafta, bir öğretim yılında en az yirmi sekiz

haftadır.
c) Dönem sonu sınavları ve kayıt dönemi eğitim süresine dâhil edilmez.
ç) Güz ve bahar dönemlerine ek olarak yaz okulu açılabilir.
Öğretim programı
MADDE 24 – (1) Her bir lisans ve ön lisans öğretim programı; ders, laboratuvar, uy-

gulama, atölye, stüdyo, staj, bitirme projesi, seminer ve benzeri çalışmalardan ve bu çalışma-
ların yarıyıllara göre dersler şeklinde dağılımından oluşur.  Ders tipleri aşağıdaki şekildedir:

a) Zorunlu ders; ders programında öğrencinin kayıtlı olduğu bölümden mezun olması
için alması gereken derstir.

b) Seçmeli ders; ders programında seçmeli ders olarak açılan derstir. Öğrencilerin Se-
nato tarafından kabul edilmiş sekiz yarıyıllık müfredatında yer alan seçmeli dersleri başarılı
olarak tamamlaması gerekir. Başarısız olunan seçmeli dersin yerine başka seçmeli ders alına-
bilir. Seçmeli dersleri Alan dışı 1, Alan dışı 2 ve Alan içi olarak gruplandırılır.

c) Ön koşullu ders; öğrencinin derse kayıt yaptırması için önceki yarıyıllarda yer alan
belirli bir dersten başarılı olunması gereken derstir.

(2) Staj zorunluluğu olan ön lisans ve lisans programlarında stajlara ilişkin esaslar, Se-
nato tarafından belirlenir.

Danışmanlık
MADDE 25 – (1) Öğrenim gören her öğrenciye, öğrencinin akademik durumunu izle-

mek ve akademik konularda rehberlik etmek amacıyla ilgili fakülte dekanlığı, yüksekokul,
meslek yüksekokul müdürlüğü tarafından programına başlayacağı ilk dönem ders kayıtları ön-
cesinde Üniversite öğretim elemanları arasından biri akademik danışman olarak atanır.

Eğitim-öğretim kapsamı
MADDE 26 – (1) Lisans ve ön lisans programlarında yıllara veya yarıyıllara göre yer

alacak ders ve uygulamalar, bunlara ilişkin AKTS değerleri ve saat sayıları, zorunlu, seçmeli
ya da ön koşullu olup olmadıkları bölüm önerileri esas alınarak ilgili akademik birimlerin yet-
kili kurullarınca belirlenir ve Senatonun onayıyla kesinleşir.

(2) Staj, tez gibi eğitim-öğretim faaliyetlerinin esasları ve varsa AKTS değerleri aka-
demik programda belirlenir.

Öğrenci ders programının belirlenmesi
MADDE 27 – (1) Üniversitede ders veya sınıf geçme ile ilgili esaslar ilgili akademik

birimlerin yetkili kurullarının kararları ve Senatonun onaylayacağı esaslar çerçevesinde belir-
lenir.

(2) Öğrencilerin her dönemde izleyecekleri ders programları kayıtlı bulundukları bölüm
başkanı ve danışmanı tarafından belirlenir.

Öğrenim programları
MADDE 28 – (1) Bir ön lisans/lisans diploma programının öğrenim programı, ilgili

fakülte/yüksekokul, meslek yüksekokul yetkili kurullarının kararı üzerine Senato onayıyla ke-
sinleşir. Öğrenim programlarında, programdan mezuniyet için tamamlanması öngörülen ders,
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laboratuvar, uygulama, staj ve benzeri çalışmalar, haftalık saat ve kredileri, varsa ön koşul ve
yan koşulları, derslerin dönem başına toplam otuz AKTS kredisi olmak üzere normal öğrenim
süresine dağılımı belirtilir.

(2) Öğrenim programlarında öngörülen değişiklikler yine aynı usulle belirlenir. Karar-
larda, değişikliklerden etkilenecek öğrenciler için geçerli olacak uygulamalara da yer verilir.
Değişiklikler en erken izleyen dönemin başından itibaren uygulamaya alınır.

(3) Öğrenciler başarısız dersleri açıldığı ilk dönem alttan alabilirler.
Ders yükü
MADDE 29 – (1) Ders yükü, bir öğrencinin herhangi bir dönemde aldığı derslerin top-

lam AKTS kredisidir.
(2) Öğrencilerin güz ve bahar dönemlerinde normal ders yükü otuz AKTS’dir. Öğren-

cilerin akademik durumlarına göre alabilecekleri en fazla ders yükleri aşağıdaki fıkralarda be-
lirtilmiş olup, belirlenen ders yükünün üzerinde artırım yapılamaz.

(3) Muafiyeti olan öğrencilerde bulunduğu sınıftaki derslerinden muafiyeti olmaları
durumunda otuz AKTS’yi geçmemek şartı ile danışmanın onayı ve ilgili kurul kararıyla üst
dönemlerden ders seçebilirler.

(4) Yatay veya dikey geçiş ile gelen öğrenciler muafiyet kurallarına göre alamadığı
dersleri telafi etmek için ilk yılında danışmanın onayı ile kırk AKTS’ye kadar alt dönemlerden
ders alabilirler.

(5) Çift ana dal ve yan dal yapan öğrenciler iki programdan danışmanın onayı ile toplam
kırk beş AKTS’ye kadar ders alabilirler.

(6) Alt dönemlerden başarısız dersleri olan öğrenciler ders programına ve danışmanın
onayı ile kırk beş AKTS’ye kadar ders alabilirler.

(7)  3 üncü fıkra dışında üst dönemden ders almak için öğrencinin GANO’suna bakılır.
GANO 3,00 ve üzeri olanlar beş AKTS, 3,50 ve üzeri olanlar ise sekiz AKTS fazladan üstten
ders alabilirler.

(8) Bir yaz döneminde Üniversite veya başka bir yükseköğretim kurumundan alınabi-
lecek staj/seminer/sertifika dâhil toplam ders yükü tüm öğrenciler için en fazla on sekiz AKTS
kredisidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sınav ve Değerlendirme Esasları

Sınavların değerlendirilmesi
MADDE 30 – (1) Üniversitenin fakülte ve yüksekokullarında verilen derslerde öğren-

cilerin değerlendirilmesi yarıyıl içi ve final (yarıyıl sonu) sınavı olarak iki bölümden oluşur.
(2) Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları yüz üzerinden hesaplanır.
(3) İlgili derse ait yarıyıl sonu genel değerlendirmesinde yarıyıl içi değerlendirme puanı

%40 ve yarıyıl final sınavı %60 olarak değerlendirilir.
(4) Zorunlu hallerde mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında sınav yapılabilir.
(5) Yarıyıl sonundaki final sınavları, normal öğretim programını takip eden ve akademik

takvimde yer alan sınav dönemi içinde yapılan sınavlardır.
(6) Yarıyıl sonu (final) sınav programı akademik takvimde öngörülen tarihte ilan edilir.

Proje, laboratuvar, atölye, uygulama ve staj dersleri gibi niteliği gereği ilgili yönetim kurulunca
sınav yapılmasına gerek görülmeyen dersler dışında tüm dersler için yarıyıl sonunda final sınavı
yapılır.

Sınav esasları
MADDE 31 – (1) Yarıyıl sonu (final) sınavları, akademik takvimde belirtilen tarihler

arasında yapılır.
(2) Haklı ve geçerli nedenlerle yarıyıl içi değerlendirme sınavlarına giremeyen öğren-

ciler, mazeretlerinin bitimini izleyen yedi iş günü içerisinde mazeretlerini yazılı olarak ilgili
dekanlığa ya da yüksekokul müdürlüğüne bildirmek zorundadır.
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(3) Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca haklı ve geçerli bulunan öğrenciler, yarıyıl içi
değerlendirme sınav haklarını ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenecek bir tarihte kulla-
nırlar.

(4) Raporlu olunan süre içinde girilen sınavlar geçersiz sayılır.
(5) Yarıyıl sonu (final) sınavlarında mazeret kabul edilmez. Yarıyıl sonu (final) sınav-

larına girmeyen öğrenciler bütünleme sınavına girebilirler.
Bütünleme sınavı
MADDE 32 – (1) Bütünleme sınavları akademik takvimde belirtilen tarihlerde gerçek-

leştirilir.
(2) Devamsızlık sebebiyle başarısız olan öğrencilerin bütünleme sınav hakkı bulun-

maz.
(3) Final (yarıyıl sonu) sınavında (FF) notu ile başarısız olan öğrenciler ve final sınavına

giremeyen öğrenciler bütünleme sınavlarına girebilir.
(4) Bütünleme sınavı ilgili derse ait not değerlendirmesinde final sınavı ile aynı değer-

lendirme oranına sahiptir.
Yarıyıl sonu ders değerlendirmesi
MADDE 33 – (1) Yarıyıl sonu değerlendirmesi, dersi veren öğretim elemanı tarafından

akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 34 – (1) Öğrenciler, yarıyıl içi değerlendirmelerine veya yarıyıl sonu (final)

sınavlarının veya bütünleme sınavlarının sonuçlarına, maddi hata yönünden sonuçların ilan
edildiği tarihi izleyen üç iş günü içerisinde kayıtlı bulunduğu programın bağlı olduğu dekan-
lıklara veya yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüklerine yazılı olmak kaydıyla itiraz ede-
bilirler.

(2) İtiraz dilekçeleri, ilgili öğretim elemanına gönderilerek üç iş günü içerisinde sonuç-
landırılması sağlanır.

(3) İlan edilecek notlarda yapılacak herhangi bir değişiklik ancak ilgili fakülte, yük-
sekokul, meslek yüksekokulu yönetim kurulunun onayı ile yapılır.

Notlar
MADDE 35 – (1) Öğrencilere, aldıkları her ders için ilgili öğretim elemanı tarafından

yarıyıl içi değerlendirme çalışmaları ve final sınavının sayısal değerlerinden oluşan başarı notu
olarak bir harf notu verilir.

(2) Ders değerlendirmelerinde bağıl değerlendirme kullanılmaz, doğrudan etki oranla-
rına göre değerlendirme yöntemi kullanılır.

(3) Harf notlarının yüzlük ve dörtlük sistemdeki puan karşılıkları aşağıdaki tabloda gös-
terilmiştir:
Başarı Derecesi Harf Notu 100’lük Sistemde Karşılığı Dörtlük Sistem Puanı
Pekiyi AA 90-100 4,00
İyi-Pekiyi BA 85-89 3,50
İyi BB 80-84 3,00
Orta-İyi CB 70-79 2,50
Orta CC 60-69 2,00
Şartlı Geçer DC 55-59 1,50
Şartlı Geçer DD 50-54 1,00
Başarısız FF 00-49 0,00
Devamsızlıktan Başarısız DZ - 0

(4) Ön lisans ve lisans programlarının Senato tarafından kabul edilmiş müfredatlarında
yer alan kredisiz dersler, bitirme projesi dersi, staj dersleri ve iş başında mesleki uygulamalar
dersinden başarılı olanlara S notu verilir.

Not ortalamaları
MADDE 36 – (1) Öğrencilerin başarı durumları her dönem ya da yıl sonunda hesap-

lanan not ortalamaları ile belirlenir.
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(2) Öğrencinin bir dersten aldığı puan, o dersin AKTS değerinin dönem sonu notu kat-
sayısının çarpımı ile elde edilir.

(3) Dönemin not ortalaması, o dönemde öğrencinin bütün derslerden aldığı toplam pua-
nın, aldığı derslerin AKTS değerleri toplamına bölünmesi yoluyla hesaplanır. Elde edilen or-
talama virgülden sonra iki hane olarak gösterilir; üçüncü hanede yer alan rakam beş veya üstü
ise ikinci hanedeki rakam bir üste tamamlanır.

(4) Genel not ortalaması, hazırlık sınıfı hariç öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren
almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu bölüm programında geçerli olan derslerin tümü dikkate alı-
narak hesaplanır. Genel not ortalamasına tekrar edilen dersten alınan en son not katılır.

Azami öğrenim süresini aşanlar için sınav hakkı
MADDE 37 – (1) Mezuniyet için tüm derslerini başarı ile tamamlayıp tek dersi kalan

öğrencilerden bu dersi daha önce almış ve devam şartını sağlamış olanlara her yarıyılın sonunda
tek ders sınav hakkı verilir.

(2) Tek ders sınavı her yarıyılın sonunda sadece bir defa açılır. Öğrenci başarısız olduğu
tek ders sınavından sonra açılacak ilk yarıyıl dersi alıp başarısız olur ise yine tek ders sınavına
girebilir. Hiç almadan bir sonraki dönem sonunda daha önce bir defa girmiş olan öğrencilere
tek ders sınavı açılmaz.

(3) Tek ders sınav hakkı, yarıyıl sonu sınav dönemini izleyen bir ay içerisinde, ilgili
yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılır.

(4) Öğrencilerin tek ders sınavına girebilmesi için sınavına gireceği dersi belirtir bir di-
lekçe ile ilgili fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu sekreterliğine başvurarak tek ders
sınav hakkını kullanmak istediğini bildirmesi gerekir.

(5) Öğrencinin, tek ders sınavından başarılı sayılabilmesi için yüz üzerinden en az elli
puan alması gerekir.

ALTINCI BÖLÜM
Mezuniyet, Diploma, Kayıt Silme ve Kayıt Dondurma

Mezuniyet notu
MADDE 38 – (1) Öğrencinin, ön lisans veya lisans programından mezun olabilmesi

için 8 inci maddede belirlenen süre içinde ders programında yer alan derslerin tamamından ba-
şarılı olması ve GANO’sunun 4,00 üzerinden en az 2,00 olması zorunludur.

Onur ve yüksek onur ile mezuniyet
MADDE 39 – (1) Öğrenimlerini, normal öğretim süresini en çok bir yarıyıl fazlasıyla,

disiplin cezası almamış olmak kaydıyla tamamlayan öğrencilerden GANO’su 3,50-4,00 ara-
sında olanlar için yüksek onur, 3,00-3,49 arasında olanlar için onur belgesi düzenlenir.

(2) Çift ana dal programı öğrencileri için ikinci dal programına başladığı yarıyıl; yük-
seköğretim kurumu içi ve kurumlar arası yatay veya dikey geçiş yapanlar için başlanılan yarıyıl
gözetilerek aynı düzenlemeler yapılır.

Diploma/Geçici mezuniyet belgesi
MADDE 40 – (1) Kayıtlı olduğu ön lisans veya lisans programını 8 inci maddede be-

lirlenen sürede ve 37 nci madde hükümlerine göre tamamlayan öğrencilere ilgili akademik bi-
rimlerin yönetim kurulu kararı ile diploma verilir.

(2) Diplomalarda öğrenim görülen ön lisans veya lisans programının adı ve mezuniyet
derecesi belirtilir.

(3) Diplomalarda dekan veya yüksekokul müdürü ile Rektörün imzası bulunur. Diplo-
malar,  Türkçe ve İngilizce düzenlenir. Diplomaların şekli ve içeriği  Senato tarafından belir-
lenir.

(4) Diplomaların basımına kadar öğrencilere mezun olduklarını gösteren geçici mezu-
niyet belgesi düzenlenir.

(5) Geçici mezuniyet belgesi kayıtlı oldukları dekan, yüksekokul, meslek yüksekokulu
müdürü tarafından imzalanır.
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Üniversiteden ayrılma
MADDE 41 – (1) Öğrenciler, öğrenci işleri direktörlüğüne bir dilekçe ile başvurarak

Üniversitedeki kayıtlarını sildirebilirler.
(2) Kayıt sildirmede öğrenci işleri direktörlüğünden alınan ilişki kesme belgesindeki

birimlerden onay alındıktan sonra ayrılmak için başvurdukları tarih itibarıyla Üniversite ile ili-
şikleri kesilir.

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

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

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

(6) Üniversiteden ayrılan veya herhangi bir sebeple Üniversite ile ilişiği kesilen öğren-
cinin Üniversiteye karşı herhangi bir yükümlülüğünün olmaması ve kendisine kullanım için
Üniversite tarafından sağlanan eşya ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir.

(7) Öğrencinin ders ekleme-bırakma süreleri içinde Üniversiteden ayrılması durumun-
da, ilgili dönemde kayıtlı olduğu dersler, kayıtlarından düşürülür.

Kayıt dondurma
MADDE 42 – (1) Öğrencinin isteği üzerine, ilgili yönetim kurulunun kararıyla bir veya

iki yarıyıl kayıt dondurmasına izin verilir.
(2) Bir öğrencinin eğitim hayatı boyunca en fazla 4 yarıyıl kayıt dondurma hakkı bu-

lunur.
(3) Kayıt dondurma süresi, normal ve azami öğretim süresine dâhil değildir.
(4) Kayıt dondurmasına izin verilen öğrenci ilgili yılın öğrenim ücretini yatırmak zo-

rundadır.
(5) Kayıt dondurma talebinin kabul edilmesi için aranan koşullar şunlardır:
a) Derse devam zorunluluğunu yerine getiremeyecek kadar uzun süreli sağlık problem-

lerinin ortaya çıkması ve bu durumun tam teşekküllü bir hastane tarafından belgelendirilmesi
ile başvuru yapılması.

b) Askerlik görevini yapmak üzere işlem yaptırdığının belgelendirilmesi ile başvuru
yapılması.

c) Eğitim-öğretim için yurt dışına çıkmak durumu ile hasta refakatçiliği, doğal afet, tu-
tukluluk, mahkûmiyet durumlarının belgelendirilmesi ile başvuru yapılması.

ç) Senato tarafından kabul edilmesi koşuluyla diğer öngörülemeyen durumların belge-
lendirilmesi ile başvuru yapılması.

d) Başvurunun ilgili durumun belgelendirme tarihini takiben en geç bir hafta içerisinde
gerçekleştirilmiş olması.

(6) Kayıt dondurma en geç ilgili dönemin son ikinci haftasına kadar yapılabilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 43 – (1) 25/3/2018 tarihli ve 30371 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

İstanbul Kent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürür-
lükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik 2021-2022 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe

girer.
Yürütme
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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İzmir Demokrasi Üniversitesinden:
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İzmir Demokrasi Üniversitesi Özel Eğitim

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İzmir Demokrasi Üniversitesi Özel Eğitim Uygulama

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

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: İzmir Demokrasi Üniversitesi Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: İzmir Demokrasi Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Yurt içinde ve yurt dışında özel gereksinimli bireyler ve özel eğitim konularıyla ilgili

her alanda bilimsel araştırma ve uygulamalar yapmak.
b) Özel gereksinimli bireylere ve özel eğitim öğrencilerine yönelik eğitim faaliyetle-

rinde bulunmak.
c) Özel gereksinimli bireyler ve özel eğitim öğrencilerinin ailelerine yönelik eğitim,

rehberlik ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak.
ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yerel, ulusal ve uluslararası sivil toplum ör-

gütleriyle iş birliği yaparak özel gereksinimli bireylerin ve özel eğitim öğrencilerinin bireysel
gelişimlerine yönelik ve yaşam kalitelerini arttırıcı ortak çalışmalar yapmak.

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında, özel gereksinimli bireyler ve özel eğitim öğ-
rencileriyle çalışan resmî ve özel eğitim kurumlarıyla iş birliği yaparak bu kurumlarda çalışan
eğitimcilerin yaşam boyu öğrenme süreçlerine katkıda bulunacak faaliyetler düzenlemek.

e) Özel gereksinimli bireylere yönelik toplumsal bilinç ve farkındalığı arttırmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Disiplinler arası araştırma ve uygulama alanlarından özel gereksinimli bireyler ve

özel eğitim konularında, Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin eğitim, öğretim, araştırma
ve geliştirme faaliyetlerine katılımını sağlamak.

b) Başta Üniversitede öğrenim gören ve çalışan özel gereksinimli bireyler olmak üzere
toplumun bütün kesimlerindeki özel gereksinimli bireylere ve özel eğitime gereksinim duyan
öğrencilere yönelik araştırmalar ve uygulamalar yapmak.

c) Özel gereksinimli bireylerin ve özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin yük-
seköğretim dâhil eğitim kademelerinin hepsinden en üst seviyede yararlanabilmesi için gerekli
imkân ve uygulamaların sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmak.
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ç) Özel gereksinimli bireylerin ve özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin akade-
mik, sosyal, mesleki alanlar başta olmak üzere yaşamla ilgili her alanda kendilerini gerçekleş-
tirmelerini sağlamak amacıyla yapılacak çalışmalarda ilgili mevzuat hükümleri kapsamında
yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerdeki sivil toplum örgütleriyle iş birliği yapmak ve sürdürmek.

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında özel gereksinimli bireylerle ve özel eğitime
gereksinim duyan öğrencilerle çalışmakta olan resmî ve özel eğitim kurumlarıyla iş birliği ya-
parak bu kurumlarda görev yapmakta olan eğitimcilere yönelik güncel konu ve gelişmeler hak-
kında eğitim faaliyetleri düzenleyerek yaşam boyu öğrenme süreçlerine katkıda bulunmak.

e) Özel gereksinimli bireyler ve özel eğitim konularına ilişkin bilimsel veri tabanı oluş-
turmak ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında resmî kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarına
bilimsel iş birliği çerçevesinde danışmanlık faaliyetlerini sürdürmek.

f) Farklı disiplinlerden özel gereksinimli bireyler ve özel eğitim konularında araştır-
malar yapan bilim insanları ile uzmanları bir araya getirerek, ulusal ve/veya uluslararası dü-
zeylerde araştırma/geliştirme projeleri oluşturmak ve yürütülmesini sağlamak.

g) Özel gereksinimli bireyler ve özel eğitim konularında ulusal ve uluslararası katılımlı
kongre, panel, sempozyum, konferans, çalıştay gibi bilimsel aktiviteler düzenlemek.

ğ) Özel gereksinimli bireyler ve özel eğitim konularında aydınlatıcı bilimsel bilgilerin
sözlü ve/veya yazılı olarak kamuoyuna ulaştırılmasını sağlamak.

h) Birimler arası iş birliği yaparak özel gereksinimli bireyler ve özel eğitim konularıyla
ilgili toplumsal bilinci ve farkındalığı geliştirme konusunda topluma eğitim hizmetleri vermek.

ı) Yetersizliğin önlenmesi ve sorunların azaltılması yönünde çalışmalar yapmak, özel
gereksinimli bireylerin etkin ve kaliteli rehabilitasyon hizmetlerinden faydalanmasını sağlamak
ve özel gereksinimli bireyler ile iletişimde bulunduğu diğer bireylerin yaşam kalitesini artırıcı
çalışmalar yapmak.

i) Özel eğitim alanında sorunların azaltılmasına yönelik çalışmalar yapmak, özel eğiti-
me gereksinim duyan öğrencilerin özel eğitim ve destek hizmetlerinden daha etkin faydalan-
masını sağlamak, sosyal becerilerini ve yaşam kalitelerini artırıcı çalışmalar yapmak.

j) Özel gereksinimli bireylere yönelik ulusal ve uluslararası alanda örnek olacak model
programlar oluşturarak, yaygınlaştırılmasını sağlamak.

k) Özel eğitim alanı ile ilgili öğretim teknolojileri ve materyalleri geliştirmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki

yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, çalışmala-
rından Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu üyeleri
arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.
Müdür Yardımcısı, Müdürün kendisine vereceği görevleri yapar. Müdürün görevde olmadığı
zamanlarda yerine Müdür Yardımcısı vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yar-
dımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak

ve bu kurulların başkanı olarak toplantıları yönetmek.
c) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.
ç) Merkezin plan dâhilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere her türlü

çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma gruplarını oluşturmak, ça-
lışma ve faaliyetleri yönlendirmek.
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d) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek
ve görevlendirilmeleriyle ilgili teklifleri yapmak, Üniversite dışındaki diğer sivil toplum ör-
gütleri ve resmî veya özel kurum ve kuruluşlardan, ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı,
araştırıcı, uzman, eğitimci, idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için Rektörlüğe teklifte
bulunmak.

e) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitim amacı ile yurt
içinde ve yurt dışında görevlendirilmesini Rektörlüğe teklif etmek.

f) Merkezin ihtiyaç duyduğu maddi imkânları sağlama konusunda ilgili kişi, kurum ve
kuruluşlarla temaslarda bulunmak.

g) Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak, Yönetim Kuru-
lunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

ğ) İlgili mevzuat ve Rektör tarafından verilen diğer görev ve yükümlülükleri yerine ge-
tirmek.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür tarafından önerilen Üniversitenin

ilgili anabilim veya bilim dallarında çalışan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından gö-
revlendirilen dört öğretim üyesi ile birlikte toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyele-
rinin görev süreleri iki yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin
herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üyeler görevlen-
dirilebilir. Müdürün görevden ayrılması halinde Yönetim Kurulunun görevi de sona erer. Mü-
dür, Yönetim Kurulunun başkanıdır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine gerektiğinde üye tam sayısının salt ço-
ğunluğu ile toplanır ve alınacak kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programları hazırlamak, yürütmek ve bunlara

ilişkin kararlar almak.
b) Müdür tarafından önerilen komisyon, özel eğitim öğretmenleri ve çalışma gruplarının

oluşturulmasını karara bağlamak.
c) Merkezin yıllık faaliyet programını ve raporunu hazırlamak ve değerlendirmek.
ç) Merkezin gerçekleştireceği faaliyetlerde görev alacak, gönüllü, yarı ya da tam zamanlı

uzmanları veya stajyer öğrencileri belirlemek ve görevlendirmek üzere karara bağlamak.
d) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaş birimleri arasında Merkezin

amaçları doğrultusunda iş birliğinin sağlanmasında Müdüre yardımcı olmak.
e) Gerekli durumlarda dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı,

araştırmacı, uzman, eğitimci, sanatçı, idari ve teknik personelin görevlendirilmesini teklif etmek.
f) Merkezin ödenek ihtiyacını ve gereksinim duyduğu personel ihtiyaçlarını teklif etmek.
g) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinlik-

lerde görev alacak kişileri belirleyerek teklifte bulunmak.
ğ) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu ve görevi
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdür ve Üniversiteye bağlı birimlerden veya Üni-

versite dışından Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar yapan kişiler ve kurumların
temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilecek en az dört, en çok altı kişiden oluşur.
Müdür, Danışma Kurulunun başkanıdır. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Gö-
rev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan üyelerin ye-
rine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, yılda bir kez olağan toplanır. Rektör katıldığında, Danışma Kurulu
toplantılarının doğal başkanıdır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü
toplantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulu, yıllık faaliyet raporu, çalışma programı, eğitim faaliyetleri, çalış-
malar ile bir sonraki çalışma yılına ait programla ilgili Yönetim Kuruluna görüş bildirir ve öne-
rilerde bulunur.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirile-
cek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.  Rektör bu yetkiyi kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünden:

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ HAZIRLIK SINIFI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/5/2012 tarihli ve 28309 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Yük-
sek Teknoloji Enstitüsü Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Hazırlık Sınıfı
Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci paragrafı ile aynı fıkranın (a) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yıl içi başarı notu; ara sınavların %70’i, kısa sınavların %20’si ve sınıf içi başarı no-
tunun %10’u toplanarak hesaplanır. Bunlardan;

a) Her yarıyıl içinde en az bir tane olmak üzere gerekli sayıda ara sınav yapılır.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik 2020-2021 eğitim- öğretim yılı başından geçerli olmak

üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü

yürütür.

—— • ——
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden:

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK VE HAKLARINI KORUMA
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/11/2014 tarihli ve 29164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muğla
Sıtkı Koçman Üniversitesi Çocuk ve Haklarını Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yö-
netmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/5/2012 28309
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden:
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/5/2019 tarihli ve 30766 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sivas Cum-
huriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Baş Koordinatör: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim öğretim
programlarının planlanmasından, yürütülmesinden ve koordinasyonundan sorumlu öğretim
üyesini,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.

—— • ——
TEBLİĞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
BANKALARCA TİCARİ MÜŞTERİLERDEN ALINABİLECEK ÜCRETLERE

İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2020/4)’DE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 

(SAYI: 2021/3)

MADDE 1 – 10/2/2020 tarihli ve 31035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca
Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı:
2020/4)’in 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “birini” ibaresi “1,10’unu” olarak de-
ğiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
“(4) 1/3/2021 tarihinden itibaren kullandırılan kredilerde ticari müşterinin kredinin ta-

mamı için erken ödeme talebinde bulunması halinde banka bu talebi kabul etmek zorundadır.
Bu müşteriden Türk lirası krediler için gerekli faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indi-
rimler yapılarak hesaplanan ve müşteri tarafından bankaya erken ödenen tutarın, kalan vadesi
yirmi dört ayı aşmayan kredilerde yüzde ikisine, kalan vadesi yirmi dört ayı aşan kredilerde
ise yüzde ikinin üzerine kalan vadenin yirmi dört ayı aşan kısmındaki her bir yıl için yüzde bir
eklenerek hesaplanan tutara kadar erken ödeme ücreti alınabilir. Söz konusu hesaplamada kalan
vadenin yirmi dört ayı aşan kısmındaki süreler yıla tamamlanır. Döviz cinsi veya dövize en-
deksli kredilerde ise Türk lirası krediler için uygulanacak azami ücretin bir puan artırımlı hali
uygulanabilir.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yü-

rütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/5/2019 30766

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

10/2/2020 31035
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 29/2/2020 31054
2- 11/3/2020 31065
3- 29/3/2020 31083
4- 31/12/2020 31351
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 1660/1-1 

—— • —— 
Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1610 
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Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1667 

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

 
 1668 
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Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1679 

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

 
 1680 
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Büyükçekmece 12. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1669 

—— • —— 
Büyükçekmece 12. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1670 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

DİZEL MOTOR YAĞLARI SATIN ALINACAKTIR 
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
400.000 KG SAE 40 İLE 750.000 KG ÇİNKO BİLEŞİKLİ KATIK İHTİVA ETMEYEN 

SAE 40 DİZEL MOTOR YAĞLARI SATIN ALINACAKTIR. 
İhale Kayıt No : 2021/108432 
1.  İdarenin : 
a)  Adresi  : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 
b)  Telefon ve Faks Numarası  : 0312 309 05 15/71669 - 0312 309 13 65^ 
c)  Elektronik Posta Adresi  : satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr 
2.  İhale konusu malın  
 adı ve miktarı  : 400.000 kg SAE 40 ile 750.000 kg çinko bileşikti katık 

ihtiva etmeyen SAE 40 dizel motor yağlarının temini. 
3.  İhalenin yapılacağı yer  : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok 

Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda) Hacı Bayram Mahallesi Hipodrom 
Caddesi No: 3 C Gar Altındağ-ANKARA/TÜRKİYE 

4.  Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 
Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup. ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. 

5.  Teklifler TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 
verilecektir. 

6. İhale Tarih ve Saat: 02/04/2021 günü saat 14:30 
7.  Son Teklif Verme Tarih ve Saat: 02/04/2021 günü saat 14:20 
8.  İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı 1046 no.lu oda veya TCDD Taşımacılık A.Ş. resmi web sitesi 
http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez 
Veznesinden KDV dâhil 300.-TL bedelle temin edilebilir. 

9.  Teklif edilen bedelin en az %3"ii oranında geçici teminat verilecektir. 
10.  Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 1651/1-1 
—— • —— 

3 KALEM Nİ-CD AKÜMÜLATÖR SATIN ALINACAKTIR 
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No: 2021/108173 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71529 - 0312 309 13 53 
c) Elektronik Posta Adresi : satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr 
2 - İhale konusu işin adı ve miktarı : 3 Kalem Ni-Cd Akümülatör Temini 
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3 - İhalenin yapılacağı yer: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol 
Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda)/Hacı Bayram Mahallesi Hipodrom Caddesi 
No:3 Gar Altındağ-ANKARA/TÜRKİYE 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli - Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 
İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 
01/04/2021 Perşembe günü saat 14.20’ye kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı 
1048 no.lu oda veya TCDD Taşımacılık A.Ş. resmi web sitesi http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ 
adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 300,-TL bedelle 
temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 1702/1-1 
—— • —— 

YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Sabuncular Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 3.200.000 kg. yaş çay yükleme ve 16.800.000 kg 

nakliye hizmet alım işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 
9’uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin 
edilebilir. 

Sabuncular Çay Fabrikası Müdürlüğü/Çayeli/RİZE 
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları 

teklif mektuplarını en geç 12.03.2021 Cuma günü saat 14:00’e kadar Sabuncular Çay Fabrikası 
Evrak Kayıt Bürosu Çayeli/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile 
göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 
6 - İhale, yükleme veya nakliye işinin tamamına teklif vermek şartı ile kısmi teklife açıktır. 
7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 
8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, ihaleden sonra 

uhdesinde ihale kalan firma ile yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin 
teminat alınır. 

9 - İhale Sabuncular Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 

 1407/1-1 



1 Mart 2021 – Sayı : 31410 RESMÎ GAZETE Sayfa : 29 

 

16 KALEM GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, T.C. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire 

Başkanlığı ihtiyacı 16 kalem geçiş kontrol sistemi malzemeleri teknik şartnamesine ve malzeme 
listesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen 
şartlarla, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri 
şeklinde olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. Ancak en uygun teklifi veren firma ile 
başka bir firmanın tekliflerinin eşit çıkması durumunda Komisyonca bilahare bildirilecek bir 
tarihte firmalar açık eksiltmeye davet edilecektir. 

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2-Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartname, malzeme listesi ve ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek 
şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. 
maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3-Teklifler, 10/03/2021 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 
edilecektir.. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4-Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine 
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları aynı gün 
açılacaktır. 

5-Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6-İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 
değerlendirilmeyecektir. 

7-Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8-Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi 
gereğince istisna kapsamındadır. 

 1657/1-1 
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MERKEZİ SİSTEM ODASI DONANIMI VE YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, T.C. Van Valiliği Van İl Sağlık Müdürlüğü ihtiyacı, Merkezi Sistem Odası 

Donanımı ve Yazılımı teknik şartnamesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale 
ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri 
şeklinde olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. Ancak en uygun teklifi veren firma ile 
başka bir firmanın tekliflerinin eşit çıkması durumunda Komisyonca bilahare bildirilecek bir 
tarihte firmalar açık eksiltmeye davet edilecektir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini (140-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartname, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 
aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 
belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 10/03/2021 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 
edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine 
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler komisyonca 
belirlenecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 
edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 
değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi 
gereğince istisna kapsamındadır. 

 1695/1-1 
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LABORATUVAR FİLTRE KAĞITLARI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Laboratuvar Filtre Kağıtları Alımı İşi Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 

İKN: 2021/108459 

1- İdarenin  

a) Adı : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

b) Adresi : Mithatpaşa Cad. No: 14   06100-Yenişehir/ANKARA 

c) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 312 458 55 00 Faks: 0 312 458 58 00- 458 58 01 

2- İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 8 Kalem muhtelif cins ve miktarda, Laboratuvar Filtre 

Kağıtları 

b) Teslim yeri : Ankara Şeker Fabrikası Merkez Ambarı 

Etimesgut/ANKARA  

c) Teslim tarihi  : Malzemeler Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe 

başlama tarihinden itibaren en geç 60 (Altmış) takvim 

günü içerisinde tek partide teslim edilecektir. 

3- İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 11/03/2021 Perşembe günü, saat 14:00 

4- İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5- İhale dokümanları, Mithatpaşa Caddesi No: 14 (06100) Yenişehir/ANKARA 

adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve 

ihale dokümanı, KDV dahil TL 100,00 (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6- Teklifler, 11/03/2021 Perşembe günü, saat 14:00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No: 14 

(06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz, Haberleşme ve Arşiv 

Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7- İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

10- Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

 1658/1-1 
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PLASTİK SU TORBASI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
İşin Adı: Plastik su torbası temini 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği hükümleri çerçevesinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İhale kayıt numarası : 2021/97274 
Dosya no : 2124019 
1 - İDARENİN: 
a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak  

No: 2   67090-ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0 372 252 40 00 (70 Hat) 
  Faks : 0 372 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi :  
2 - İHALE KONUSU MALIN: 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Plastik su torbası temini (30 lt ve 40 lt): 2 kalem 
b) Teslim yeri : TTK Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve 

Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği 
Ambarı ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi : İşe başlanmasını müteakip 60 takvim günüdür. 
3 - İHALENİN: 
a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı 
  Bülent Ecevit Caddesi No: 125 - ZONGULDAK 
b) Tarihi ve saati : 22.03.2021 Pazartesi günü saat: 15:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
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e) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 
f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 
h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 
4.2.1. Plastik su torbaları için yırtılma, alev geciktirici ve antisitatik özelliklere ait test 

raporları ve LOI testi belgesi. Ayrıca Grup1 M1 kategorisinde olan ve patlayıcı ortamlarda 
kullanılabileceğine dair yetkili kuruluşlardan alınan sertifika. Her birinden birer numune. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 
görülebilir ve şartnameler 150,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 22.03.2021 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 
sorumlu değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 
geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 1505/1-1 
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ÖZEL HALK OTOBÜSLERİNİN ÇALIŞTIRILACAĞI HATLARIN KİRALAMA İŞİ 
İHALE EDİLECEKTİR 

Bolu Belediye Başkanlığından: 
1. Bolu Belediyesinin sınırları ve mücavir alanlar içindeki 5 adet güzergahta (belediye 

ulaşım alt yapısı kullanma hakkı dahil) 110 (yüzon) adet araç ile özel halk otobüsü çalıştırılmasına 
ilişkin yönetmelik ile teknik ve idari şartnamelerde belirtilen esaslar dahilinde, belirtilen sayılarda 
sefer yapmak üzere 7-8 metre ± 50 cm uzunluk grubundaki araçlar en az toplam 40 (oturan ve 
ayakta) yolcu kapasiteli ve 12 metre ± 50 cm (minibüs değil) özel halk otobüslerinin çalıştırılacağı 
hatların kiralama işi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a maddesi uyarınca Kapalı teklif usulü ile 
10 (On) yıllık (en son 31.03.2031 tarihine kadar) kiraya verilecektir. 

2. İhale 16.03.2021 Salı günü saat 14:00’ de Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi 
No: 99 Bolu Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacaktır. 

3. Söz konusu kiralama işi 10 (on) yıllık kira bedeli (Muhammen Bedeli) 3.850.000,00 TL 
(üçmilyonsekizyüzellibin) TL+KDV ve Geçici teminatı 120.000,00 (yüzyirmibin) TL’dir. 

4. İhalede artırımlar 100.00 (yüz) TL ve Katları halinde olacaktır. 
5. İhaleye ilişkin şartname ve ekleri www.bolu.bel.tr internet adresinden ücretsiz olarak 

görülebilir. Bolu Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden 1.000,00 (bin) TL makbuz 
alındısı karşılığında mesai saatleri içerisinde alınabilir. 

6. İhaleye katılabilmek için istenen belgeler; 
A-Dış Zarfın İçinde Bulunacaklar: 
a. Gerçek kişiler nüfus cüzdanı sureti ve Kanuni İkametgah belgesi, 
b. Gerçek Kişiler İçin İmza Beyannamesi (Noterden) Vekaleten İştirak Ediyorsa 

İsteklilerin Adına Teklif Vermeye Yetkili Olduğuna Dair Noter Tasdikli Vekaletname ve Vekilin 
İmza Beyannamesi, 

c. Tüzel Kişi İse Mevzuatı Gereği Tüzel Kişiliğinin Siciline Kayıtlı Olduğu Odalarından 
belge, 

d. İhaleye vekâleten veya tüzel kişiler adına iştirak edecek kişilerin noter tasdikli yetki 
belgesi ve imza sirküleri, 

e. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler için, iş ortaklığı 
beyannamesi, 

f. Tebligat için adres beyan belgesini vermeleri gerekmektedir. 
g. Bolu Belediyesine borcu olmadığına dair belge 
h. İhaleye katılmak için isteklilerin katılacakları ihaleye ilişkin, Bolu Belediye Başkanlığı 

veznesine yatıracakları 120.000,00 TL geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu (en 
az 60 (altmış) gün süreli). 

i. 1.000,00 TL Şartname bedelinin yatırdığına dair makbuz veya banka dekontu. 
j. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6 ncı maddesinde sayılan kişiler ve yasaklı 

addedilenlerden olunmadığına dair taahhütname. 
k. Bolu Ticaret ve Sanayi Odasına veya Bolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasına en 

az 3(üç) yıldır kayıtlı olduğunu gösterir belge. 
l. İç zarf: İçinde fiyat teklifi olacaktır. 
B-Dış Zarfın Sunulması: 
a. Dış Zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya unvanı ile açık adresi olacak şekilde 

hangi ihaleye katılmak istediklerini belirtecektir. Zarf kapalı ve imzalı olacaktır. 
b. İstekliler dosyalarını ihale günü saat 13:00’ e kadar Bolu Belediyesi Mali Hizmetler 

Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. 
7. İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 29. maddesi uyarınca ihaleyi yapıp 

yapmamakla serbesttir. 
İlan olunur. 1594/1-1 
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ARSASI İLE BİRLİKTE RUHSATLI ANAHTAR TESLİMİ AKARYAKIT LPG VE 
MADENİ YAĞ İSTASYONU SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR 

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Orbel İnş. Güv. Taah. Hiz. Nak. Turz. San. ve 
Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğünden:   

1) Mülkiyeti ORBEL A.Ş. adına kayıtlı Ordu ili Altınordu ilçesi Şahincili (Karşıyaka) 
Mahallesi 4985 ada 3 parselde bulunan 2694.99 m2 alana sahip taşınmaz ve taşınmaz üzerinde 
yapılan Akaryakıt Lpg ve Madeni Yağ İstasyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a 
maddesi gereğince kapalı teklif (artırma) usulü ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır. 

2) İhalenin yapılacağı yer, tarihi, saati ve hangi usulle yapılacağı; 
2.1. İdarenin Adı : Orbel İnş. Güv. Taah. Hiz. Nak. Turz. San ve Tic. A.Ş. 
2.2. İlgili Birim : Satınalma ve İdari İşler Yönetmenliği 
2.3. İlgili Adres : Selimiye Mah. İnayet Sıtkı Cad. No: 1 Altınordu/ORDU 
2.4. İletişim Telefonu, Faks : 0(452)5055152 / 0(452)2229252 
2.5. İhalenin Yapılacağı Yer : Orbel İnş. Güv. Taah. Hiz. Nak. Turz. San. ve Tic. A.Ş. 

Selimiye Mah. İnayet Sıtkı Cad. No: 1 Altınordu/ORDU 
2.6. İhale Tarihi ve Saati : 16/03/2021 Salı günü Saat 14:00  
2.7. İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı 

teklif (artırma) usulüyle. 
3) Muhammen Bedel ve Geçici Teminat; 
Taşınmazın muhammen satış bedeli K.D.V. Hariç 13.637.781,63 TL (Onüçmilyonaltıyüz 

otuzyedibinyediyüzseksenbirTürkLirasıaltmışüçKuruş) olup, geçici teminat miktarı ise 
muhammen satış bedelinin % 3’ü olan 409.133,44 TL (Dörtyüzdokuzbinyüzotuzüç 
TürkLirasıkırkdörtKuruş) 'dur. 

4) Şartname ve Eklerinin Nereden ve Hangi Şartlarla Alınacağı; 
Şartname ve ekleri Orbel İnş. Güv. Taah. Hiz. Nak. Turz. San. ve Tic. A.Ş. Satınalma ve 

İdari İşler Yönetmenliği biriminden 750,00 TL bedelle satın alınacaktır.  
5) İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterler; 
A) Gerçek Kişiler: 
1- Yasal Yerleşim Yeri belgesi.  
2- Nüfus kayıt örneği. 
3- Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks 

numarası ile elektronik posta adresi. 
4- İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi. 
5- Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu. 
6- Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl 

içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim 
Beyannamesi. (1- 2- 3-4- 6-7-9. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı 
ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir. )  
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7- Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli 

vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği. 

8- İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge. 

9- Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 

Müdürlüğünden (OSKİ) ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.” 
10- İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname. 

B) Tüzel Kişiler: 

1- Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve 

faks numarası ile elektronik posta adresi, 
2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri ile Ticaret 

ve/veya Sanayi Odasından alınmış güncel Ticaret Sicil Tasdiknamesi.  

3- İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4- Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu, 

5-  Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl 

içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim 

Beyannamesi. (1- 2- 3- 5-6-8-9. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı 
ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir. )  

6- Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli 

vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.  

7- İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge. 
8- Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 

Müdürlüğünden (OSKİ) şirket ve şirket ortaklarının ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu 

yoktur belgesi.” 

9- Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki 
görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son 

güncel tasdikli örneği. 

10- İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname. 

6) Tekliflerin Hangi Tarih ve Saate Kadar Verileceği; 
İstekliler, istenen belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak 

hazırlayıp, dosyalarını ihalenin yapılacağı tarihten 1 (bir) gün önce saat 17:00’a kadar Satınalma 

ve İdari İşler Yönetmenliğine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler. 

Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. İstenen belgelerin 
posta ile gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaşması gerekir. Postadaki 

gecikmeler kabul edilemez.  

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. 

Maddesi gereğince ilan olunur. 
 1619/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 
Elazığ 1. İcra Müdürlüğünün 2013/718 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 

4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye 
Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

 1659/1-1 
—— • —— 

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 
ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte 
bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır. 

Doçent ve Profesör kadrosuna başvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 4 adet 
vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, vukuatlı nüfus kayıt 
örneği, askerlik durumunu gösteren belge örneği, Yabancı Dil Sınav Belgesi, Lisans Belgesinin 
onaylı örneği, Yüksek Lisans Belgesinin onaylı örneği, Doktora Belgesinin onaylı örneği, 
Doçentlik Belgesinin onaylı örneği, Profesörlük Belgesinin Onaylı örneği (Profesör başvurusu 
için), yurtdışı mezuniyeti için denklik belgesi, yayın listesi, yüksek lisans ve doktora tezleri, 
bilimsel çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan dört (4) 
takım dosya (doçent başvurusu için), 6 takım dosya (profesör başvurusu için) ile Rektörlüğümüz 
İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğü’ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

Başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları ve 
Mali İşler Direktörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine 
yapılacaktır. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi 
içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Duyurulur. 
İlk Başvuru Tarihi : 01.03.2021  
Son Başvuru Tarihi : 16.03.2021 

BİRİM BÖLÜM/ALAN UNVANI SAYISI ARANAN ŞARTLAR 

Tıp Fakültesi 

Temel Tıp Bilimleri 
Bölümü / Tıbbi 
Mikrobiyoloji 
Anabilim Dalı 

Doç. Dr. 1 
Doktorasını Tıbbi Mikrobiyoloji alanında yapmış olmak, aynı alanda 

Doçentliğini almış olmak. Bu alanda yayın ve çalışmaları olmak. 

Sosyal ve 
Beşeri 
Bilimler 

Fakültesi 

Sosyoloji Bölümü Prof. Dr. 1 
Sosyoloji lisans mezunu olmak, doktorasını aynı alanda yapmış 

olmak. Doçentliğini Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi alanında almış 
olmak. Bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak. 

 1531/1-1 
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:  
Yarışmanın Adı 
Büyükada Fayton Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması 
Yarışmanın Şekli ve Türü 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, 

Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri 
Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılan yarışma; ulusal, iki kademeli kentsel tasarım 
yarışmasıdır. 

Yarışmanın Yeri ve Konusu 
Yarışma alanı İstanbul ili Adalar ilçesi, Nizam ve Maden mahalleleri içinde yer alan ve 

eklerde sınırları verilen alandır.  
Yarışmanın konusu verilen sınırlar içinde Büyükada Fayton Meydanı’nın tasarlanmasıdır. 
Yarışmaya Katılma Koşulları 
Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak 

katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle 
ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir kişiyi ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. 
Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen 
sorumludurlar. 

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar şunlardır:  
Genel Koşullar 
● Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak. 
● Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, 

ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak. 
● Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak. 
● Şartname alıp isim ve adreslerini katılım formu ile yarışma raportörlüğüne kaydettirmek 

(Ekipteki bir üyenin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir). 
● Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, 

sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak. 
● Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında 

olmamak.  
● 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer Kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler 

gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak. 
1. Kademe Koşulları 
● Bu kademede TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın şehir plancısı, TMMOB Mimarlar 

Odası’nın mimar, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası’nın peyzaj mimarı ve meslekten men cezalısı 
durumunda olmayan bir üyesi bireysel ya da ekip oluşturarak katılabilir. 

2. Kademe Koşulları 
● Bu kademede TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın şehir plancısı, TMMOB Mimarlar 

Odası’nın mimar, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası’nın peyzaj mimarı ve meslekten men cezalısı 
durumunda olmayan en az birer üyesini ekipte bulundurmak zorunludur. 

● İkinci kademeye katılan yarışmacıların yer görmesi ve alacakları belgeyi sunmaları 
zorunludur. 

Yarışmaya katılmak isteyenler 80 TL (Seksen Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt 
yaptıracaklardır.  

Yarışma şartname bedelinin “FAYTON MEYDANI, 99010 EDTS, TC 
XXXXXXXXXXX” açıklaması ile idareye ait banka hesabına müelliflerden birinin ismi ile 
yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim bilgileri ile raportörlük adresine e-posta yoluyla 
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gönderilecektir. Yarışmaya kayıt için son tarih yarışma takviminde projelerin teslimi olarak 
belirtilen gün ve saattir. 

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış 
sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek 
odalarına bildirilir. 

Yarışma Takvimi  
İlk Kademe Takvimi 
● Yarışmanın ilanı: 1 Mart 2021, Pazartesi 
● İlk kademe için son soru sorma tarihi: 13 Mart 2021, Cumartesi 23:59 
● İlk kademe için yanıtların ilan tarihi: 16 Mart 2021, Salı 
● İlk kademe için son teslim tarihi: 19 Nisan 2021, Pazartesi 17.00 
● Kargoyla teslim alım: 22 Nisan 2021, Perşembe 
● İlk kademe için jüri değerlendirmesi başlangıcı: 24 Nisan 2021, Cumartesi 
İkinci Kademe Takvimi 
● İkinci kademeye geçenlere bildirim yapılması: 28 Nisan 2021, Çarşamba 
● İkinci kademe katılımcı toplantı 2 Mayıs 2021, Pazar 
● İkinci kademe için son soru sorma tarihi: 11 Mayıs 2021, Salı 
● Yer görme için son tarih: 17 Mayıs 2021, Pazartesi 
● İkinci kademe için yanıtların gönderim tarihi: 14 Mayıs 2021, Cuma 
● İkinci kademe için son teslim tarihi: 22 Haziran 2021, Salı 17.00 
● Kargoyla teslim alım: 25 Haziran 2021, Cuma 
● İkinci kademe için jüri değerlendirmesi başlangıcı: 26 Haziran 2021, Cumartesi 
● Kolokyum: 3 Temmuz 2021, Cumartesi 
Jüri Üyeleri 
Danışman Jüri Üyeleri 
● Mahir POLAT, İBB Genel Sekreter Yardımcısı 
● Serap ÖBEKCİ, İBB Etüd ve Projeler Daire Başkanı 
● Erdem GÜL, Adalar Belediye Başkanı 
● İskender ÖZTURANLI, Adalar Kent Konseyi Başkanı 
● Ömer YILMAZ, İPA Yarışmalar Koordinatörü 
Asli Jüri Üyeleri 
● Mehmet Zafer AKAY, Mimar 
● Hasan ÇALIŞLAR, Mimar 
● Ahmet Kıvanç KUTLUCA, Şehir Plancısı 
● İnci OLGUN, Mimar (Jüri Başkanı) 
● Tarık YAŞAR, Peyzaj Mimarı 
Yedek Jüri Üyeleri  
● Meliz AKYOL ALAY, Peyzaj Mimarı 
● Hatice Büşra AL ÖZDİLEK, Mimar 
● Elif ÖRNEK ÖZDEN, Şehir Plancısı 
Raportörler 
● Tuğba ARAL, Mimar - Adalar Belediyesi 
● Başak ÇELİK, Mimar - İPA Yarışmalar 
● Kübra Elif DURĞUN, Mimar - İPA Yarışmalar 
Raportör Yardımcıları 
● İlknur GÜNGÖRMEZ, Mimar - İBB Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı 
● Salime Benan KAYA, Şehir Plancısı - İPA Yarışmalar 
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● Sezer UŞAK, İnşaat Mühendisi - İBB Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı 
● Şebnem UZTÜRK, Adalar Belediyesi 
Ödüller 
Birinci kademeyi geçen 10 projenin her birine 5.000 TL ödeme yapılacaktır.  
● 1. Ödül 60.000 TL 
● 2. Ödül 50.000 TL 
● 3. Ödül 40.000 TL 
● 1. Mansiyon 25.000 TL 
● 2. Mansiyon 20.000 TL  
● 3. Mansiyon 15.000 TL 
Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül, mansiyon ve satın 

alma tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 
gün içinde net olarak ödenecektir. Ödenecek net tutarlardan damga vergisi kesilecektir. 

Şartname ve Eklerinin Temini 
Şartname ve ekleri yarışmanın web adresinde yarışma süresince bulundurulacaktır. 

Yarışmaya katılmak isteyenler 80 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt 
yaptıracaklardır. 

Banka hesap bilgisi: IBAN TR47 0009 9004 5746 4000 100008 
ING Bank - Fatih Şubesi 
AÇIKLAMA: “FAYTON MEYDANI, 99010 EDTS, TC XXXXXXXXXXX” 
Alıcı adı: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
(Ödemeler açıklama kısmı yukarıda belirtildiği gibi EDTS kodu ve TC Kimlik Numarası 

içerecek şekilde yapılmalıdır.)  
Yer Görme 
Bu yarışmada ikinci kademeye kalan tüm yarışmacılar için yer görmek zorunludur.  
Birinci kademede yer görmek zorunlu olmamakla birlikte, yer görme belgesi yarışma 

ilanından itibaren, takvimde belirtilen “Yer Görme için Son Tarih”e kadar hafta içi 10.00 – 16.00 
saatlerinde aşağıdaki adresten alınabilir. 

Haftasonu yer görme belgesi almak isteyenler, takvimde belirtilen “İkinci kademeye 
geçenlere bildirim yapılması”ndan “Yer Görme için Son Tarih”e kadar yarışma iletişim adresine 
e-posta göndererek randevu alabilirler. 

Yer görme, ekipteki şehir plancısı, mimar ya da peyzaj mimarı müelliflerden birisi 
tarafından yapılmak zorundadır. 

Yer görme için ödeme yapılmayacaktır. 
Yer Görme Belgesi Alınacak Adres: 
Adalar Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 
Altınordu Cad. No: 21 Büyükada / İSTANBUL 
İdarenin İletişim Bilgileri 
Yarışmayı Açan Kurum : İBB Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı Kentsel Tasarım Müdürlüğü 
Adres : Hacıahmet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 1   34440 

Beyoğlu - İSTANBUL 
Telefon : +90 (212) 449 98 38 
E-posta : faytonmeydani@konkur.istanbul 
Web adresi : konkur.istanbul/faytonmeydani 
 1629/1-1 
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Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden: 
TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞKUR) ÜZERİNDEN SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 

Mersin Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iş yerlerinde sürekli işçi kadrosunda istihdam 
edilmek üzere 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi kapsamında, 4857 sayılı İş Kanununa göre 
çalıştırılmak üzere "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile 
aşağıdaki tabloda dağılımı gösterilen şekilde belirsiz süreli hizmet akdi ile "Sürekli İşçi" alımı 
yapılacaktır. 

GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR: 
1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe 

Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak. 

2) 18-35 yaş aralığında olmak( Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri) 
3) İŞKUR'da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen mezuniyetlerde olmak. 
4) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu 

düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve 
casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkum olmamak şartıyla; 
kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan yada ceza 
süresine bakılmaksızın zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye 
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan 
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını 
tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan 
eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenleri, 

5) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna 
karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisak 
yahut bunlarla irtibatı bulunmamak. 

6) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, 
kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da 
kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak. 

7) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak. 
8) Adaylar, başvurunun son günü itibari ile duyuru tablosunda yer alan meslek kollarına 

uygun olarak talep edilen eğitim ve özel şartlara haiz olmaları gerekmektedir. 
9) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak veya muaf olmak). 
10) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almıyor olmak. 
11) Başvurunun son günü itibarıyla işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun 

olmak ve tablodaki unvanlara ilişkin meslek kolunun gerektirdiği şartları taşımak. 
12) Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava 

katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 
13) Açılan pozisyonlara başvuran adaylar Üniversitenin iş yerlerinde vardiyalı çalışma 

düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumu olmaması gerekir. 
14) Adaylardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı 

sonradan tespit edilenlerin, ilan/sınav/göreve başlama süreçlerinin her aşamasında işe kabulleri 
Üniversite idaresince sonlandırılacaktır. 

15) Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listede belirtilen sadece tek bir iş için başvuru 
yapabilir. İlana birden fazla müracaat edenlerin başvurularının hepsi reddedilecektir. 

16) İstihdam edilecek işe ilişkin başvuru listeleri, tüm şartları taşıyan adaylar arasından 
çekilecek kura ile belirlenir. Noter huzurunda yapılacak kura çekimi sonucunda alınacak işçi 
sayısının 4 (dört) katı kadar asil ve yedek aday belirlenir. İŞKUR tarafından Rektörlüğümüze 
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yönlendirilen adaylar Üniversite Personel Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulacak "Evrak 
İnceleme Komisyonu" tarafından evrak üzerinde müracaata uygunlukları değerlendirilerek 
mülakat sınavına girmeye hak kazananlar Mersin Üniversitesi internet adresinden duyurulacaktır. 

17) Bu ilan çerçevesinde İŞKUR vasıtası ile yapılacak sürekli işçi alımına dair bütün 
duyurular https://mersin.edu.tr internet adresinden ulaşılacak olan web sayfamız üzerinden 
yapılacaktır. İşçi aday listelerinde yer alıp mülakata hak kazanan adaylara ayrıca bir yazılı tebligat 
yapılmayacaktır. Mülakata girmeye hak kazanan işçi adaylarının listesi Üniversitemiz web 
sayfasında "Duyurular" başlığı altında yayımlanacak ve yayımlandığı gün hariç, takip eden 5 
(Beş) günlük süre dolduğunda şahsen tebliğ edilmiş sayılacaktır. 

18) Bütün açık iş pozisyonları için mülakata girmeye hak kazananlar "Mülakat-
Değerlendirme Komisyonu" tarafından sözlü olarak ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulacak 
olup, başarılı bulunan adaylar için 1 (bir) asil ve 1 (bir) yedek esasına göre oluşturulacak asil ve 
yedek listeleri 20. Maddede yer verilen usule göre duyurulacaktır. 

19) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya 
meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 

20) İşe başlatılmaya hak kazananlardan; işe başlatma ve hizmet akdi imzalamak üzere 
davet edilip, davet tebliğini aldığı tarihten itibaren 3 (Üç) iş günü içerisinde davete icabet 
etmeyenler ile gelip fiilen işe başlamayanların yerine, o adayın yedeği işe başlatılmak üzere aynı 
usul ile davet edilecektir. 

 

Meslek Adı Unvan Adet Çalıştırılacak 
Birim Yöntem Özel Şartlar 

Hasta 
Bakımı ve 
temizliği 

hizmetleri 

Sürekli 
İşçi 7 

Sağlık 
Uygulama ve 

Araştırma 
Merkezi 

(Üniversite 
Hastanesi) 

Kura/Sözlü 
Mülakat 

İlan tarihi itibariyle 35 yaşından gün 
almamış olmak 
Bu hizmet türünde istihdam edilecek 
personel için ortaöğretim kurumlarının 
hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli 
bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı 
dallarından birinden mezun olması şartı 
aranacaktır. Ayrıca, yine bu hizmet 
türünde istihdam edilecek personel de 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi 
Alınmasında Uygulanacak Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12 inci 
maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca 
sadece noter kurasıyla belirlenebilir. 
Vardiya sisteminde gece ve gündüz 
Üniversitemiz birimlerinde iç ve dış 
mekanda çalışmaya sağlık yönünden 
herhangi bir engeli bulunmamak 
İşkur tarafından bildirilen listelerden 
kura çekimi sonrasında açık iş ilanının 4 
katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. 

 
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ: 
Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞKUR internet sitesinden yayımlanacak olup şartları 

sağlayan adaylar başvurularını Mersin İş Kurumu İl Müdürlüğüne / Hizmet Merkezine şahsen 
veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir. 
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BAŞVURU TARİHLERİ : 03.03.2021/07.03.2021 
KURA TARİHİ / SAATİ : 12.03.2021 (Saat: 10:30) 
KURA YERİ : Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Yerleşkesi Uğur Oral Kültür 

Merkezi A Salonu Yenişehir/MERSİN 
KURA KAPSAMINDA ADAY LİSTELERİNİN BELİRLENMESİ: 
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede 

yer alan adayların, kura çekim yeri ve tarihleri daha sonra Üniversitemiz internet sitesinde 
yayımlanacaktır. Kura çekimi noter huzurunda yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura 
çekimini izleyebilecektir. Tüm başvuru sahipleri arasından kura ile açık iş sayısının 4 (Dört) katı 
kadar asil ve yine aynı sayıda yedek liste oluşturulacaktır. Söz konusu liste, Üniversitemiz 
internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

Kura çekimi sonucunda belirlenen adaylar mülakata alınacaktır. Mülakat sınavı yeri ve 
tarihleri Üniversitemiz internet sitesi (https://mersin.edu.tr) "Duyurular" kısmından ilan edilecek 
olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

HAZIRLIK VE MÜLAKAT İŞLEMLERİ: 
"İŞKUR-liste" de yer alan ve mülakat sınavına çağrılmaya hak kazanan adayların evrak 

komisyonunca incelenmek üzere hangi belgeleri teslim edecekleri, belge teslim yeri - zamanı, 
mülakat tarihi, yeri-saati ve diğer bilgilendirme işlemleri Üniversitemiz internet sitesi 
(https://mersin.edu.tr/) "Duyurular" kısmından ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat 
yapılmayacaktır. 

Adaylar başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen 
evrakı "Evrakı İnceleme Komisyonu" na teslim edeceklerdir. Belirlenen şartları taşıdığı tespit 
edilerek mülakata alınacak olanların listeleri, mülakat yeri, tarihi ve saatini de içerir biçimde 
Üniversitemiz internet sitesinde ilan edilecektir. 

Mülakatta bütün yönleriyle işe uygunluk açısından değerlendirme yapılacak olup, sürekli 
işçi statüsünde Üniversitemize en faydalı olacak adayın belirlenmesine gayret edilerek, açık iş 
sayısı kadar "Asil İşçi Aday Listesi" ve aynı sayıda "Yedek İşçi Aday Listesi" oluşturulacak ve 
ilan edilecektir. 

MÜLAKAT SONUÇLARINA İTİRAZ: 
Adaylar, mülakat sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 2 (İki) iş günü içinde Mülakat 

Komisyonunca değerlendirilmek üzere Personel Daire Başkanlığı nezdinde yazılı olarak itiraz 
edebilir. Yapılan itirazlar, ulaştıktan sonra 3 (Üç) iş günü içinde Mülakat Komisyonunca karara 
bağlanır. Dilekçe verme usulüne uygun yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

İŞE BAŞLAMA İŞLEMLERİ: 
İşe başlamaya hak kazanan adaylar istenilen belgeleri Üniversitemiz Personel Daire 

Başkanlığına süresi içerisinde şahsen getirebilecekleri gibi, posta, kargo veya kurye ile de 
gönderebilirler. Posta, kargo veya kurye ile gönderilen belgelerin eksikliklerinin tamamlanması 
idarenin sorumluluğunda değildir. Herhangi bir eksiklik veya hukuki engel söz konusu değilse, 
işe başlamaları kendilerine yazılı olarak tebliğ edilecektir. 

Kendi isteği ile işe başlamayanların, sonradan başvuru şartlarını taşımadığı tespit 
edilenlerin yerine, o işin yedek veya yedek adayları arasından sırası ile işe başlamak üzere 
çağrılacaktır. 

DİĞER HUSUSLAR: 
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı belge sunanlar ile beyanda bulunduğu tespit 

edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak işe başlayışları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal 
edilecektir. Ayrıca bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulacaktır. 

İlanen duyurulur. 1470/1-1 
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OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Başvuru Tarihi : 01/03/2021 
Son Başvuru Tarihi : 15/03/2021 
Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanımız için; 
Ön Değerlendirme Tarihi : 17/03/2021 
Sınav Tarihi : 18/03/2021 
Sonuç Açıklama Tarihi : 22/03/2021 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 
Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri 
uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı öğretim elemanı alınacaktır. 

Müracaat edecek adayların ilgili Yönetmelik hükümlerinde belirtilen asgari başvuru 
koşullarını sağlamaları ve aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Profesör ve Doçent kadrosuna 
müracaat edecek Rektörlük İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim 
Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına müracaat edecek adayların ilgili Fakülte 
Dekanlıklarına veya Yüksekokul Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları 
gerekmektedir. 

ADRES: OSTİM Teknik Üniversitesi OSTİM 06374 ANKARA 

TÜM ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER PROFESÖR, DOÇENT ve DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 
KADROSU İÇİN İSTENEN BELGELER 

1- Başvurdukları birimi belirten dilekçe. 
2- Özgeçmiş. 
3- İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına 

adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır). 
4- Nüfus Cüzdanı Örneği. 
5- Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans 

ve varsa doktora). Yurtdışında alınan 
diplomaların Üniversitelerarası Kurulca 
denkliğinin onaylanmış olması gerekir. 

6- SGK Hizmet Dökümü. 
7- Adli Sicil Belgesi. 
8- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir 

belge. 

1- Yayın listesi 
2- Doçentlik belgesi 
3- İngilizce eğitim veren bölümler için İngilizce dilinden 

en az 80 puan alındığını gösterir, YÖK Tarafından 
Kabul Edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya 
Eşdeğeri Kabul Edilen Sınav Sonuç Belgesi. 

4- Profesörler için bilimsel çalışma ve yayınlarını 
kapsayan 1 adet dosya ve 6 adet CD. Doçentler ve 
Doktor Öğretim Üyeleri için bilimsel çalışma ve 
yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD. 

ÖZEL ŞARTLAR 
• Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracak adayların Üniversitemiz 

tarafından yapılacak sınavdan en az 70 puan almaları gerekmektedir. 
• İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşamasında ilan iptal edilebilir. 
• Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili 

birimin dekanlığına/müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilanda 
belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. 

• İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları 
yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep 
edemeyeceklerdir. 

• Tüm adayların 657 sayılı Kanun’un 48.maddesindeki şartları taşıması gerekir. 

BİRİM BÖLÜM /  
PROGRAM Prof. Doç. 

Dr. 
Öğr. 
Üyesi 

ÖĞRETİM ÜYESİ  
(Prof. Dr., Doç., Dr. Öğr. Üyesi) KADROLARI 

İÇİN ARANAN ŞARTLAR 

Mimarlık ve 
Tasarım Fakültesi 

Görsel İletişim 
Tasarımı 
(Türkçe) 

3 

Grafik, Grafik Tasarımı, Görsel İletişim 
Tasarımı, Çizgi Film -Animasyon, Sinema ve 
Televizyon, Radyo TV ve Sinema, 
Geleneksel Türk Sanatları, Sahne Sanatları, 
Resim, Fotoğraf Bölümü alanında lisans, 
lisansüstü, doktora derecelerine sahip 
olmak. 
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Mimarlık ve 
Tasarım Fakültesi 

Endüstriyel 
Tasarım  
(Türkçe) 

3 

Endüstriyel Tasarım, Endüstri Ürünleri 
Tasarımı, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği, 
Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, 
Makine Eğitimi Bölümü, Makine Bölümü, 
alanlarında lisans, lisansüstü, doktora 
derecelerine sahip olmak. 

Mühendislik 
Fakültesi 

Endüstri 
Mühendisliği 

(İngilizce) 
  1 

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora 
derecelerini matematik alanında almış 
olmak; Fuzzy Fonksiyonlar alanlarında 
akademik çalışmalar yapmış ve tercihen 
yükseköğretim kurumlarında ders vermiş 
olmak. 

Mühendislik 
Fakültesi 

Endüstri 
Mühendisliği 

(İngilizce) 
  2 

Mühendislik alanlarından birinden doktora 
derecesine sahip olmak; elektrikli araçlar, 
enerji ve akıllı şehirler gibi alanlarda 
araştırma ve uluslararası yayınlar yapmış 
olmak. 

İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi İşletme (İngilizce)   1 

İşletme, iktisat, mühendislik lisans 
programlarından mezun olmak. İşletme 
alanında doktora derecesine sahip olmak. 
Lojistik ve Tedarik Zinciri alanlarında 
araştırma yapmış olmak. 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK)/ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 

Mimarlık ve 
Tasarım Fakültesi 

Görsel İletişim 
Tasarımı 
(İngilizce) 
Araştırma 
Görevlisi 

1 

Grafik, Grafik Tasarımı, Görsel İletişim 
Tasarımı bölümünden lisans mezunu olmak; 
alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 
ALES’ ten alanında en az 70 puan almış 
olmak; YÖK tarafından kabul edilen Merkezi 
Yabancı Dil Sınavı veya eşdeğeri kabul 
edilen sınavdan en az 80 puan almış olmak. 

Mimarlık ve 
Tasarım Fakültesi 

Görsel İletişim 
Tasarımı 
(Türkçe) 

Araştırma 
Görevlisi 

1 

Grafik, Grafik Tasarımı, Görsel İletişim 
Tasarımı bölümünden lisans mezunu olmak; 
alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 
ALES’ ten alanında en az 70 puan almış 
olmak; YÖK tarafından kabul edilen Merkezi 
Yabancı Dil Sınavı veya eşdeğeri kabul 
edilen sınavdan en az 50 puan almış olmak. 

Mimarlık ve 
Tasarım Fakültesi 

İç Mimarlık ve 
Çevre Tasarımı 

(Türkçe) 
Araştırma 
Görevlisi 

1 

İç Mimarlık ya da İç Mimarlık ve Çevre 
Tasarımı bölümünden lisans mezunu olmak; 
alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 
ALES’ ten alanında en az 70 puan almış 
olmak; YÖK tarafından kabul edilen Merkezi 
Yabancı Dil Sınavı veya eşdeğeri kabul 
edilen sınavdan en az 50 puan almış olmak. 

Mimarlık ve 
Tasarım Fakültesi 

Şehir ve Bölge 
Planlama 
(Türkçe) 

Araştırma 
Görevlisi 

1 

Şehir ve Bölge Planlama bölümünden lisans 
mezunu olmak; alanında tezli yüksek lisans 
yapıyor olmak. ALES’ ten alanında en az 70 
puan almış olmak; YÖK tarafından kabul 
edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya 
eşdeğeri kabul edilen sınavdan en az 50 
puan almış olmak. 

Meslek 
Yüksekokulu 

E-Ticaret ve 
Pazarlama  
(Öğr. Gör.) 

1 
İşletme lisans mezunu olmak. Sanayi 
Politikaları ve Teknoloji Yönetimi alanında 
yüksek lisans derecesine sahip olmak 

 1705/1-1 
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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden: 

TALEBLERE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE: 

A) Genel Hususlar: 

1) Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde 

İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr 

internet adresi üzerinden İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak 

başvuru yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk 

iş günü sonuna kadar uzatılacaktır. 

2) Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü 

talebine durumu uyan iş arayanın tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul 

edilecektir. 

3) Önlisans ve lisans eğitim düzeyindeki işçi taleplerine, durumu talep şartlarına uyan ve 

talebin yayımlandığı anda geçerli olan ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan 

adayların müracaatları kabul edilecektir. Aynı eğitim düzeylerindeki engelli, eski hükümlü 

ve/veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçi taleplerine başvurularda ise 

bir puan barajı aranmayacak olup bu kişilerin KPSS’ye girmiş olmaları yeterlidir. Ancak, kariyer 

meslek taleplerine başvuru yapacak engellilerden ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış 

olan adayların müracaatları kabul edilecektir. 

4) Taleplere başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi başvuru 

esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri 

kabul edilmeyecektir. 

5) KPSS’ye tabi işçi taleplerine müracaat eden iş arayanların puan üstünlüğüne ve 

öncelikli adayların ise en eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle öncelik belge tarihlerine 

göre açık iş sayısının dört katını, kariyer mesleklerde ise açık iş sayısının beş katını geçmeyecek 

şekilde oluşturulan nihai listeler sınav yapılmak üzere talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna 

gönderilecektir. 

6) Kuraya tabi taleplere başvuru yapan iş arayanların ve önceliklilerin tamamı kura çekimi 

için talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir. 

7) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi işgücü 

taleplerinde, öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri 

arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu 

belirlenecektir. 

8) Taleplere başvuru yaparak listelere giren adaylar aranan koşulları taşıyıp 

taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil 
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şartı vb. belgelerini talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz edeceklerdir. Belge teslim tarihi 

ve yeri, işgücü ilanında ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinden adaylara 

duyurulacaktır. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden 

çıkarılacak olup yerlerine sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilebilecektir. 

9) Sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak 

kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde 

kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

10) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü 

talebine işverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava 

katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı 

ortadan kalkacaktır. 

11) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese 

Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. İlçe, il 

veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin 

karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. İkamet değişikliği ile ilgili 

olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde 

işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır. İkametini talebinin karşılanacağı yer içerisinde 

değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi 

içerisinde Kurum ünitesine ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvurusu yapılır. 

12) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz 

hale getirilmesi ve işe alınması işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile talep sahibi kamu kurum ve 

kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır. 

B) Özel Hususlar: 

1- Türk vatandaşı olma, 

2- 18 yaşını tamamlamış olmak, 

İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi 

itibariyle mezun olmak, 

3- Türk Ceza Kanunun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen 

bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin 

güvenliğine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, 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- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almamış olmak. 
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5- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuata uyarınca görevinden veya 

meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir, 

6- Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular ilan sınav sürecinin her 

aşamasında red edilecektir. 

7- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğe madde 16 'ya göre '' Kamu kurum ve kuruluşlara işe yerleştirilecek kişileri; Kurum 

tarafından gönderilen listedeki adaylar arasında yapacağı sınav ile belirlenir. Ancak temizlik 

hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri için yapılacak alımlarda 

sadece sözlü yöntem kullanılarak sınav yapılır.'' denildiğinden sözlü sınav sonucunda başarılı 

olmak, 

8- Diğer hususlarda ilgili mevzuat / yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir. 

HASTA VE YAŞLI BAKIM ELAMANI (20 KİŞİ) İÇİN ARANAN ÖZELLİKLER 

1. ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ ALANININ 

ENGELLİ BAKIMI, HASTA BAKIMI VE YAŞLI BAKIMI DALLARINDAN YA DA 

SAĞLIK HİZMETLERİ ALANININ, EBE YARDIMCILIĞI, HEMŞİRE YARDIMCILIĞI VE 

SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ DALLARININ BİRİNDEN MEZUNU OLMAK 

2. 30 YAŞINI DOLDURMAMIŞ OLMAK 

HASTA VE YAŞLI BAKIM ELAMANI(10 KİŞİ) İÇİN ARANAN ÖZELLİKLER 

1. ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ ALANININ 

ENGELLİ BAKIMI, HASTA BAKIMI VE YAŞLI BAKIMI DALLARINDAN YA DA 

SAĞLIK HİZMETLERİ ALANININ, EBE YARDIMCILIĞI, HEMŞİRE YARDIMCILIĞI VE 

SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ DALLARININ BİRİNDEN MEZUNU OLMAK 

2. 30 YAŞINI DOLDURMAMIŞ OLMAK 

3. HASTA İLETİŞİM BİRİMİNDE GÖREVLENDİRİLMEK VE ULUSLARARASI 

HASTA HİZMETLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE İNGİLİZCE, FRANSIZCA, RUSÇA, 

ARAPÇA VE BOŞNAKÇA DİLLERİNDEN BİRİNİ İYİ DERECEDE BİLMEK. 

KURA TARİHİ VE YERİ 

1. Noter kurasına katılacak olanların isim listesi 09/03/2021 Salı günü 

(http://istanbulc.edu.tr ile http://personel.istanbulc.edu.tr) internet adresinde DUYURULAR 

kısmında yayınlanacaktır. 

2. Noter huzurunda kura çekimi 11/03/2021 Perşembe günü saat 9:30 da İstanbul 

Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılar Yerleşkesi kapalı spor salonunda (Üniversite Mah. Bağlariçi Cad 

No: 7 Avcılar-İstanbul) yapılacaktır. 
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3. Noter kurası sonucu mülakat sınavına katılmaya hak kazanan asil ve yedeklerin listesi 

Üniversitemiz (http://istanbulc.edu.tr ile http://personel.istanbulc.edu.tr) internet adresinde 

DUYURULAR kısmında yayınlanacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup 

ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

4. İstekli adaylar kura çekimini izleyebilecektir. Ancak kura çekimini izlemek isteyen 

aday sayısının salon kapasitesinden fazla olması durumunda salon kapasitesinin elverdiği oranda 

aday kura çekim salonuna alınacaktır. 

SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ: 

1. Kura çekimi sonucu ilgili noter tarafından gönderilen listeler ile sözlü sınav yeri ve 

tarihi Üniversitemiz kurumsal internet sayfasından (http://istanbulc.edu.tr ile 

http://personel.istanbulc.edu.tr) takip edilebilecek, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

2. Sınav kurulunca, açık işçi sayısı kadar asil, yeterli sayıda yedek aday belirlenir. İşe 

başlamayanlar ile 60 gün içerisinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasından 

başlayarak yerleştirme yapılır. 

3. Asil ve yedek üyeler Üniversitemiz internet sayfasından (http://istanbulc.edu.tr ile 

http://personel.istanbulc.edu.tr) ilan edilecektir. 

4. Uygulamalı sınav yapılması gereken durumlarda esas ve usuller sınav kurulunca 

belirlenir. 

GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ 

Göreve başlamaya hak kazanan adaylar Atamaya Yetkili Amirin Olur işlemleri sonucunda 

belirtilecek tarihte göreve başlayacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda 

bulunanların başvurusu geçersiz sayılacaktır. 

İŞÇİ OLARAK BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER 

1. Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi 

2. 2 Adet Vesikalık fotoğraf. 

3. Adli Sicil Belgesi 

4. SGK’dan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığını almadığını gösterir belge. 

5. Askerlik durum belgesi (e Devlet çıktısı kabul edilir) 

6. Diploma/Mezuniyet Belgesi aslı ve fotokopisi 

7. Sağlık Raporu (5 Hekim onaylı, 1 Hekim Psikiyatrı Uzmanı Olmak Şartı İle) 

 1696/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Ardahan Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
–– Dokuz Eylül Üniversitesi Ege Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Dokuz Eylül Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Kent Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
–– İzmir Demokrasi Üniversitesi Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce

Bölümü Hazırlık Sınıfı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çocuk ve Haklarını Koruma Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ
–– Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Tebliğ (Sayı: 2020/4)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2021/3)

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük

Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


