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YÖNETMELİKLER

Adıyaman Üniversitesinden:

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Adıyaman Üniversitesi Bağımlılıkla Müca-

dele Uygulama 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; Adıyaman Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (AÜBAM): Adıyaman Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve

Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Adıyaman Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Adıyaman Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Adıyaman Üniversitesini, 

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; insan varlığı ve sağlığı açısından toplumsal tehdit

ve tehlike oluşturan madde bağımlılığı başta olmak üzere bağımlılık sorununa yönelik olarak

bireysel sağlık, toplumsal sağlık, koruma/önleme, ulusal politika, ulusal nitelikte eylem ve strateji

konularında Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dalları ile işbirliği içinde;

a) Ulusal ve uluslararası çok bilimli bir anlayış esasında projeler gerçekleştirmek,
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b) Bütçelendirilmiş projelerin yürütülmesi için teknik destek sağlamak,

c) İlgili bilim alanlarında başarılı bilim insanı ve akademisyen yetiştirilmesine destek

olmak,

ç) Bilimsel çevrelerde ve kamuoyunda madde kullanımı ve madde bağımlılığı ile mü-

cadeleye yönelik ilgi ve bilgi birikimini artırmak,

d) Bağımlılık alanında uluslararası rekabet gücüne sahip bir merkez olabilmek,

e) Bağımlılığın toplumda gelişimini önlemektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Madde kullanımının bireysel bir davranış olarak ortaya çıkmasında bedensel, ruhsal,

toplumsal hazırlayıcı etmenler konusunda gerek alanda gerekse klinik düzeyde araştırmalar

yapmak; bu amaçla araştırma klinikleri ve hizmet merkezlerinin yaygınlaşmasına katkı sağla-

mak.

b) Üniversite içindeki veya dışındaki araştırmacılara yüksek lisans, tıpta uzmanlık, dok-

tora ve doktora sonrası çalışmaları için teknik ve bilimsel olanaklar sunmak.

c) Merkezin etkinlik alanları ile ilgili konularda halkın eğitilmesini sağlamak, kamuoyu

oluşmasına yardımcı olmak ve bilimsel yayın yapmak.

ç) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarına katkıda bulunmak, Merkezin et-

kinlik alanlarıyla ilgili istem ve gereksinimler yönünde inceleme ve araştırma yapmak; proje

hazırlamak, danışmanlık hizmeti vermek ve veri sağlamak.

d) Merkezin amacı doğrultusunda yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel çalışma ve projeleri

desteklemek, ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sempozyum, seminer, panel, kurs ve

benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek.

e) Diğer araştırma merkezi ve laboratuvarlarla işbirliği içinde araştırmalar yapmak.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda Rektör ve yetkili kurullarca verilecek diğer görev-

leri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Çalışma Grupları 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; Adıyaman Üniversitesi öğretim üyeleri arasından, Rektör ta-

rafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Mü-

dürün kesintisiz altı aydan fazla bir süre ile görevi başında bulunmaması durumunda yeni bir

Müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.
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Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından

en fazla iki kişi üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi başında

olmadığı zamanlarda yerine müdür yardımcısı vekâlet eder. Müdürün görev süresinin dolması

veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarının da görevi ken-

diliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

c) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek.

ç) Her yılın sonunda ve istendiğinde Rektöre Merkezin çalışma ve etkinlikleri ile ilgili

rapor vermek.

d) Merkezin ihtiyaçlarını Rektörlüğe bildirmek.

e) Merkezin her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yap-

mak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları dahil yedi kişiden

oluşur. Diğer dört üye, öğretim elemanları arasından Müdürün önerisiyle Rektör tarafından gö-

revlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden gö-

revlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı

usulle yenileri görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üç ayda bir olağan ve gerekli hallerde

olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amacı doğrultusunda çalışma programını düzenlemek ve yürütmek.

b) Danışma Kurulunun karar ve önerilerini değerlendirmek.

c) Merkezin bilimsel, idari ve mali çalışmalarına ilişkin yıllık çalışma raporlarını ha-

zırlamak.

ç) Merkezin bütçe tasarısını hazırlamak.

d) Merkezin idari, sağlık, teknik ve yardımcı personel ihtiyacını belirlemek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin etkinlik alanlarında çalışmaları olan veya

çalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen en fazla on bir üyeden oluşur. Danışma Ku-

rulu üyeleri, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten

üye tekrar görevlendirilebilir. Danışma Kurulu üyeliğine Üniversite dışından da üye seçilebilir.

Yönetim Kurulu üyeleri, Danışma Kurulunun doğal üyesidir.
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(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı ile yılda en az iki kez, üye tam sayısının salt ço-

ğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma planı, araştırma projeleri ve eğitim

çalışmaları ile ilgili görüş bildirmek.

b) Yapılan ve yürütülen çalışmaları değerlendirmek ve önerilerde bulunmak.

c) İlgili kuruluşlar arasında işbirliği sağlamak ve Merkez faaliyetleri hakkında öneri-

lerde bulunmak.

Çalışma grupları ve görevleri

MADDE 14 – (1) Merkezin çalışma konularıyla ilgili faaliyetlerin verimliliğini ve et-

kinliğini artırmak üzere proje, yayın, saha araştırmaları, halkla ilişkiler gibi sürekli veya geçici

çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grupları, çalışma grup başkanı veya bir Yönetim Ku-

rulu üyesi sorumluluğunda çalışmaları planlamak, koordine etmek ve yürütmek üzere görev-

lendirilen Üniversitedeki ilgili personelden oluşur.

(2) Çalışma grupları; Müdürün teklifi ve Rektörün onayıyla kurulur, ilgili çalışma grup

başkanı veya Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen kişi başkanlığında

toplanır ve yapılan çalışmalarla ilgili olarak Müdüre önerilerde bulunur. Çalışma gruplarındaki

elemanlar, Yönetim Kurulunca öngörülen süreler için Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür,

çalışma gruplarının faaliyetlerini izler ve denetler. Görev süresi dolan çalışma grup elemanının

görev süresi Yönetim Kurulu tarafından uzatılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirile-

cek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini gerekti-

ğinde Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adıyaman Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP BİLİM DOKTORU 
BÜTÜNLEŞİK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/3/2008 tarihli ve 26821 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe
Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bilim Doktoru Bütünleşik Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amaç ve kapsamı; Hacettepe Üniversitesi Tıp Fa-
kültesinde temel ve klinik bilimler alanında, bağımsız araştırmalar yürütebilecek ve bilime kat-
kıda bulunabilecek nitelikte bilim insanı tıp doktoru yetiştirmek, tıp alanında bilimsel araştır-
malara ilgi duyan tıp öğrencilerine eğitim sürelerini en verimli şekilde kullanma imkanı sağ-
layarak akademik ortamda ve klinikten uzaklaşmadan bilimsel araştırma deneyimi kazandırmak
amacıyla uygulamaya konulan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp-Bilim Doktoru (TBDr)
Bütünleşik Programına kayıt, programa intibak esasları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin
hükümleri düzenlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS kredisi: Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları

ders kredilerinin ve notlarının bir yüksek öğrenim kurumundan diğerine transferini sağlayan,
Avrupa Kredi Transfer Sisteminde kullanılan krediyi,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi giriş sınavını,
c) Anabilim dalı: Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan, 3/3/1983 tarihli ve 17976

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş
Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ve Enstitüde eğitim programı bulunan anabilim
dalını,

ç) Çekirdek program: Tıp-Bilim Doktoru Bütünleşik Programına kabul edilen öğren-
cinin tıp eğitiminde ilk dört yarıyıl Enstitüde özel öğrenci olarak başarılı olması ve tıp eğiti-
minde dönem IV’ü başarıyla tamamlamasından sonra Enstitüye tam zamanlı olarak kaydını
yaptırdığı tarihten itibaren tez hazırlama dönemini de kapsayan sekiz yarıyıl süreli doktora
programını,

d) Danışman: Program öğrencilerine çekirdek programdan önce özel öğrenci dönemin-
de, ders seçimi ve bilimsel gelişmelerinde rehberlik yapacak öğretim üyelerini,

e) Eğitim Koordinatörlüğü: Tıp Bilim Doktoru Bütünleşik Programı Eğitim Koordina-
törlüğünü,

f) Enstitü: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünü,
g) Enstitü Kurulu: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurulunu,
ğ) Enstitü Yönetim Kurulu: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim

Kurulunu,
h) Fakülte: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini,
ı) Fakülte Yönetim Kurulu: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,
i) Program: Tıp-Bilim Doktoru Bütünleşik Programını,
j) Senato: Hacettepe Üniversitesi Senatosunu,
k) Tez: Doktora Tezini,
l) Üniversite: Hacettepe Üniversitesini 
ifade eder.”
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin başlığı “Eğitim Koordinatörlüğü”
olarak, birinci fıkrasında yer alan “Tıp bilim doktoru bütünleşik programı” ibaresi ise “Tıp-
Bilim Doktoru Bütünleşik Programı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Eğitim Koordinatörlüğünün görevleri
MADDE 5 – (1) Tıp-Bilim Doktoru Bütünleşik Programının yüksek bilimsel standart-

ları sağlayacak biçimde yürütülmesinden sorumlu olan Eğitim Koordinatörlüğünün görevleri
şunlardır:

a) Danışman öğretim üyelerinin belirlenmesi.
b) Programa yapılan başvuruları değerlendirerek kabul edilecek öğrencilerin belirlen-

mesi.
c) Programla ilgili tanıtım, tanışma toplantıları, seminerler ve benzeri etkinliklerin dü-

zenlenmesi.
ç) Alınacak öğrenci kontenjanlarının belirlenmesi.
d) Programa kabul edilen öğrencilerin eğitim, bilimsel toplantılara katılım ve araştırma

giderleri için sağlanan burs ve desteklerin yönetimi ile öğrencilerin burs ve araştırma başvuru-
larının yönlendirilmesi.

e) Programa kabul edilen öğrencilerin, Üniversite bünyesinde, Tıp-Bilim Doktoru eği-
tim programında yer almayan anabilim dallarının laboratuvar imkanlarından yararlanabilmesi
için gerekli koşulların oluşturulması ve/veya sağlanması.

f) Her yarıyıl, Enstitü Kurulu toplantısından önce bir araya gelerek Tıp-Bilim Doktoru
Bütünleşik Programı öğrencilerinin alabileceği doktora derslerinin belirlenerek Enstitü ile
koordinasyon sağlanması.

g) Öğrencilerin kayıtlı oldukları programın Enstitü ile koordinasyon içinde yürütülme-
sinin sağlanması.

ğ) Programa katılan öğrenciler yönünden, Fakülte ders kurulları ve staj programları
takviminde programın aksamadan sürdürülebilmesi için yapılması gerekli değişiklik tasarıla-
rının hazırlanması.

h) Çekirdek programa geçiş yapıncaya kadar her eğitim yılı sonunda, programa kabul
edilen öğrencilerin başarı değerlendirmesinin yapılarak programa devam edip  edemeyecekle-
rinin belirlenmesi.

ı) Her yıl anabilim dalları ile koordinasyon içinde çekirdek program kontenjanlarının
belirlenmesi, öğrencilere duyurulması, çekirdek programa başvuruların değerlendirilmesi, öğ-
rencilerin intibak edecekleri çekirdek programların belirlenmesi.

i) Öğrencilerin çekirdek programa kabulünden sonra, ilgili anabilim dalı ile koordinas-
yon içinde, öğrencilerin Fakülteden mezun oluncaya kadar her yıl programa devam edip et-
meyeceklerinin belirlenmesi.

j) Programa sonradan katılmak için başvuruda bulunan anabilim dallarının başvurula-
rının değerlendirilmesi; program dahilindeki anabilim dallarının, program hedefleri yönünden
performanslarının değerlendirilerek program içinde yer almaya devam edip etmeyeceklerinin
belirlenmesi.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) Tıp eğitimine dört yarıyıl eklenmek suretiyle tıp doktoru ve bilim

doktoru derecelerine yönelik uzmanlığa dayalı eğitim-öğretim, uygulama ve bilimsel araştırma
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faaliyetlerinin bir arada yürütüldüğü Tıp-Bilim Doktoru Bütünleşik Programının eğitim süresi
oniki yarıyıldır. Öğrenciler Fakültenin üçüncü ve dördüncü dönemlerinde özel öğrenci statü-
sünde doktora dersleri alır ve tıp eğitimlerinin beşinci döneminden başlayarak Enstitü içinde
yerleştirildikleri çekirdek programa kaydolarak eğitimlerini sürdürürler.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tıp-Bilim Doktoru Bütünleşik Programına sadece Fakültede eğitimini sürdürmekte
olan öğrenciler kabul edilir.

(2) Diğer yükseköğretim kurumlarından Fakülteye yatay geçiş yapan öğrenciler de baş-
vuru koşullarını yerine getirdikleri takdirde Tıp-Bilim Doktoru Bütünleşik Programına kabul
edilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – (1) Tıp-Bilim Doktoru Bütünleşik Programına aşağıdaki koşulları sağ-

layan, Fakültenin dönem II öğrencileri başvurabilir:
a) Fakültenin hazırlık yabancı dil baraj sınavında 100 tam not üzerinden 75 ve üzeri

puan alması ya da hazırlık sınıfını 100 tam not üzerinden 75 ve üzeri ortalama ile bitirmiş ol-
ması.

b) Genel akademik ortalamasının 4.00 tam not üzerinden en az 3.00 olması.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Programa öğrenci kabulü, dönem notları ortalaması, üniversiteye yerleştirme sınav

puanı ve mülakat sonuçlarına göre yapılır. Mülakat ve değerlendirme ile ilgili işlemler Eğitim
Koordinatörlüğü tarafından yürütülür.

(2) Öğrenci seçimi her yıl dönem II’nin son ders kurulu sırasında yapılır. Öğrencilerin
başarı değerlendirmesinde ve sıralamada dönem I ve II’deki dönem notları ortalaması, mülakat
notları ve yabancı dil becerileri esas alınır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 12 – (1) Programa öğrenci kabulünde adayların mülakat puanının %50’si;

dönem notları ortalamasının %40’ı ve üniversiteye yerleştirme sınav puanının %10’u ağırlıklı
olarak değerlendirilerek toplam puan en fazla 100 olacak şekilde puanlandırılır ve adaylar al-
dıkları puana göre sıralandıktan sonra, en yüksek puan alandan başlanarak kontenjanda belir-
lenen sayıda aday seçilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 13 – (1) Programa kabul edilen öğrenciler; takip eden ilk yarıyılda Enstitüye

Tıp-Bilim Doktoru özel öğrenci statüsünde kayıt edilir ve ilk dört yarıyılda (Fakülte dönem
III ve IV’te) genel yönelim niteliğindeki lisansüstü derslerini alırlar. Ancak özel öğrenci statüleri
devam ettiği sürede lisansüstü öğrenci haklarından yararlanamazlar. Bu statüdeki öğrenciler,
programın üçüncü yılından itibaren Eğitim Koordinatörlüğünün onayı ile doktora yapacakları
çekirdek programı seçer ve başvuruda bulunurlar. Çekirdek programlara yerleştirildikten sonra
öğrenciler tam zamanlı doktora öğrencisi olarak Enstitüye kaydedilir ve öğrencilik haklarının
tümünden yararlanırlar.

(2) Program öğrencileri Fakülteden mezun oluncaya kadar lisansüstü programlara kayıt
için gerekli öğrenci katkı payını ödemezler. Bu öğrencilere, Fakülte tarafından Tıp-Bilim Dok-
toru Bütünleşik Programı öğrencisi olduklarını gösteren bir kimlik kartı verilir.”
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MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Tıp-Bilim Doktoru Danışmanı
MADDE 14 – (1) Programa kabul edilen her öğrenci için en geç bir ay içinde Eğitim

Koordinatörlüğü tarafından bir Tıp-Bilim Doktoru danışman öğretim üyesi görevlendirilir. Da-
nışmanın; Fakültede görevli doktor öğretim üyesi, doçent ya da profesör unvanlı bir öğretim
üyesi olması gerekir. Tıp-Bilim Doktoru danışmanı; öğrencinin en yüksek bilimsel standartlarda
yetişmesine yardım etmek, yönlendirmek ve iki programın bir arada yürütülmesi sırasında ge-
rekli koordinasyonu sağlamakla görevlidir. Öğrencinin çekirdek programa kabul edilmesiyle
Tıp-Bilim Doktoru danışmanının görevi sona erer.

(2) Çekirdek programa kabul edildikten sonra her öğrenciye, Hacettepe Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre bir doktora danışmanı
atanır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 15 – (1) Çekirdek programa kabulünden önce, öğrencilerin alması tavsiye

edilen lisansüstü derslerin bir listesi Eğitim Koordinatörlüğü tarafından belirlenir. Bu derslerin
yarıyıl akademik programında yer alması Eğitim Koordinatörlüğü tarafından anabilim dalları
ile görüşülerek sağlanır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tıp-Bilim Doktoru Bütünleşik Programı için ayrılan kontenjan, anabilim dalları
tarafından Eğitim Koordinatörlüğüne bildirilir. Aynı anabilim dalında kontenjanlar birbirine
aktarılabilir. Kontenjanlar Eğitim Koordinatörlüğü tarafından ilan edilir ve çekirdek program-
lara öğrencilerin yerleştirilmesi Koordinatörlük tarafından yapılır.

(3) Öğrencilerin çekirdek programa kayıt olabilmesi için, Akademik Personel ve Li-
sansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ve gerekli yabancı dil sınavlarından Senatonun doktora
programları için öngördüğü puanları almış olmaları zorunludur.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 18 – (1) Öğrenciler, Fakültedeki eğitimlerinde dönem IV’ün sonunda, devam

etmek istedikleri üç çekirdek programı tercih sırasına göre bir dilekçe ile Eğitim Koordinatör-
lüğüne bildirir. Anabilim dallarının kontenjanlarına göre öğrencilerin hangi programa yerleş-
tirilecekleri Eğitim Koordinatörlüğü tarafından belirlenir. Yerleştirmede öğrencilerin ve ana-
bilim dallarının tercihleri ve imkanları dikkate alınır.

(2) Çekirdek programa kayıt yaptıran öğrenci o programın gereklerini yerine getirmek
zorundadır. Öğrencilerin Fakültedeki derslerinin ve stajlarının doktora programı dersleri ve la-
boratuvar çalışmaları ile uyum içinde yürütülmesi, ilgili anabilim dalları ve Eğitim Koordina-
törlüğünün işbirliği ile yürütülür.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 19 – (1) Çekirdek programlar, aynı anabilim dalı tarafından yürütülmekte

olan doktora programlarıyla süre, içerik ve kredi yönünden eşdeğerdir. Bu programların yürü-
tülmesinde Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri
uygulanır.

(2) Fakülte bünyesindeki diğer anabilim dalları da akademik kurullarının kararı ile Enstitü
bünyesinde yürüttükleri doktora programlarının çekirdek programlar arasında yer alması için
başvurabilir. Başvuru koşulları Eğitim Koordinatörlüğü tarafından belirlenir ve değerlendirilir,
program hedeflerine uyum gösteremeyen programlar Tıp-Bilim Doktoru Bütünleşik Progra-
mından çıkarılır. ”
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MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fık-
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Programa kayıtlı öğrencilerin lisansüstü derslerden aldıkları notlar her yarıyıl so-
nunda Enstitü tarafından Eğitim Koordinatörlüğüne bildirilir. Eğitim Koordinatörlüğü tarafın-
dan, her akademik yılın başında öğrencinin başarı durumu değerlendirilerek programa devam
edip edemeyeceği belirlenir. Aşağıdaki durumlardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde
öğrenci çekirdek programa geçmeden programdan çıkartılır:

a) Bir yarıyıldan daha fazla lisansüstü dersi almadan tıp eğitimine devam edilmesi.
b) Birden fazla lisansüstü dersinden iki yarıyıl B1’den daha düşük not alınması.
c) Fakültenin III üncü ve IV üncü dönemlerinde genel akademik ortalamanın 2,5’ten

daha düşük olması.
ç) Tıp eğitiminde dönem kaybı olması.
(3) Çekirdek programa geçen öğrencinin başarı durumu; Fakülteden mezun oluncaya

kadar, her akademik yılın başında bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi
uyarınca değerlendirilir. Çekirdek programa devam ederken tıp eğitiminde dönem kaybı olan
öğrenci programdan çıkarılır.

(4) Çekirdek program öğrencileri 23 üncü maddede belirtilen zorunlu izni kullanmak
zorundadır. Bu koşulu yerine getirmeyen öğrencinin programla ve Enstitüyle ilişiği kesilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Çekirdek program öncesinde öğrencinin özel öğrenci statüsünde almış olduğu ders-
lerle ilgili uygulamalar hakkında; danışman görüşü göz önüne alınarak anabilim dalı akademik
kurulunca yapılan teklif doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulu tarafından verilen karar uygu-
lanır.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 22 – (1) Çekirdek programa kaydı yapılan öğrencilerin özel öğrenci statü-

sünde almış oldukları derslere ait kredi transferi hakkında, anabilim dalı akademik kurulunca
yapılan teklif doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulu tarafından verilen karar uygulanır.”

MADDE 19 – (1) Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

“MADDE 23 – (1) Tıp-Bilim Doktoru Bütünleşik Programına devam eden öğrenciler,
dönem V’ten dönem VI’ya geçtiklerinde, Tıp Fakültesinden mezuniyetleri öncesinde, programı
tamamlamak üzere, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetme-
liğinin 14 üncü maddesi uyarınca iki yıl izin kullanırlar. Bu iznin kullanılması program öğren-
cileri için zorunludur. Bu zorunluluğu yerine getirmeyen öğrencinin Tıp-Bilim Doktoru Bü-
tünleşik Programı ve Enstitü ile ilişiği kesilir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 21 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 22 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/3/2008 26821

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 18/4/2012 28268
2- 9/9/2014 29114
3- 10/8/2017 30150
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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşadan:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/8/2018 tarihli ve 30520 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul

Üniversitesi-Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin be-

şinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin so-

nuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle ile

bentler eklenmiştir.

“Ancak, doktora/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde

uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının tezli yüksek lisans programlarına başvurularında,

ALES şartı aranmaz.”

“Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen ALES şartı aranmayan adayların tezli yüksek lisans

programlarına başvurularının değerlendirme işlemleri için;

a) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uz-

manlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir

ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

b) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/uzmanlık alanından, farklı

bir alanda başvuru yapabilir.

c) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı  olarak hesaplamalara dahil

edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin so-

nuna aşağıdaki cümle eklenmiş, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve

aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Ancak, doktora/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde

uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularında,

ALES şartı aranmaz.”

“(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına giriş notunun belirlenmesinde, ALES puanı is-

tenilmesi halinde ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si ve mülâkat puanının

%30’u toplanır. Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen ALES şartı aranmayan adayların tezsiz

yüksek lisans programlarına başvurularının değerlendirme işlemleri için;

a) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uz-

manlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir

ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

b) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/uzmanlık alanından, farklı

bir alanda başvuru yapabilir.

c) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı  olarak hesaplamalara dahil

edilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarına giriş notunun belirlenmesinde ALES puanı is-

tenilmemesi halinde lisans not ortalamasının %50’si ve mülâkat puanının %50’si toplanır.”

“(4) Tezsiz yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için giriş notunun en az 65

olması gerekir.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle ile bentler eklenmiş

ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(1) Genel kontenjanlardan doktora programlarına kabul edilebilmek için adaylarda

aşağıdaki şartlar aranır:

a) Adayların, tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

b) Adayların, ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak

koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak;

doktora/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta

uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz.

c) Genel kontenjanlardan doktora programlarına kabul edilebilmek için adaylardan Li-

sansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesindeki şartlar aranır.”

“Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen ALES şartı aranmayan adayların doktora programlarına

başvurularının değerlendirme işlemleri için;

a) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uz-

manlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir

ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

b) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/uzmanlık alanından, farklı

bir alanda başvuru yapabilir.

c) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı  olarak hesaplamalara dahil

edilir.”

“(4) Doktora programlarına lisans derecesiyle kabul edilebilmek için lisans mezuniyet

not ortalamasının 4 tam puan üzerinden en az 3 puan olması gerekir.

(5) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derece-

sine sahip sayılır. Yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için yüksek lisans not ortalaması ve

öğrenci kabulüne dair diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

(6) Adayların YÖKDİL, YDS veya eşdeğeri sınavdan 55 puan karşılığından az olmamak

üzere Senatoca belirlenen yabancı dil puanını almış olmaları gerekir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (d) bendi yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrası aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Doktora programlarına lisans derecesiyle kabul edilebilmek için lisans mezuniyet

not ortalamasının 4 tam puan üzerinden en az 3 puan olması gerekir. Hazırlık sınıfları hariç,

on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır. Yüksek lisans de-

recesiyle başvuranlar için yüksek lisans not ortalaması ve öğrenci kabulüne dair diğer hususlar

Senato tarafından belirlenir.

ç) Yurt dışı kontenjanlarından lisansüstü programlara öğrenci kabulünde, başvuru için

istenen evrak ile adayın başvurduğu alanda bilimsel çalışmaları bulunan en az iki akademis-

yenden alınan referans mektubunun öğrenci otomasyon sistemine taranarak yüklenmesi zo-

runludur. Adayın başvurusu ilgili enstitünün belirleyeceği komisyon tarafından değerlendiri-

lir.”
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“(2) Lisansüstü programlara giriş notunun belirlenmesinde; yüksek lisans programlarına

girişte lisans not ortalamasının tamamı; doktora programlarına girişte lisans not ortalamasının

%50’si, yüksek lisans not ortalamasının %50’si; yüksek lisans yapmadan kabul edilenler için

ise lisans not ortalamasının tamamı değerlendirmeye alınır.”

“Eşit giriş notuna sahip olan adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; mezuniyet tarihi yeni

olan aday, eşitliğin devam etmesi halinde ise başvuru tarihi önce olan aday tercih edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağı-

daki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Bir yüksek lisans ya da doktora programına kayıtlı olan öğrenciler, lisansüstü ders-

lere kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edi-

lebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı ol-

duğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından yü-

rütülür. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler Senato tarafından belir-

lenir.

(2) Özel öğrencilik, ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim

değildir. Özel öğrenciler için ayrıca ders açılmaz. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar; derse

devam, eğitim ve öğretim etkinliklerine katılma dışında öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Bu öğrencilerin öğretimin yabancı dille yapıldığı lisansüstü dersleri alabilmeleri için, Senatoca

belirlenen yabancı dil puanını almış olmaları gerekir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Özel öğrenci olarak kabul edilenler Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirle-

nen katkı payı/öğrenim ücretini; bilimsel hazırlık programı öğrencileri ise katkı payı/öğrenim

ücretini ilgili programda kayıtlı öğrenciler gibi öderler.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Yatay geçiş veya lisansüstü programlar arası geçişlerde, daha önce alınan lisansüstü

dersler veya faaliyetler/uygulamalardan, yüksek lisans programlarına yapılan intibakta sadece

yüksek lisans dersleri ve yüksek lisansa yönelik diğer faaliyetler/uygulamalar; doktora prog-

ramlarına yapılan geçişlerde ise sadece doktorada alınan dersler ve diğer faaliyetler/uygula-

malar, anabilim/bilim/program başkanlığının görüşü alınarak ilgili enstitü yönetim kurulu ka-

rarıyla intibak ettirilir. Kararda, öğrenim sürecinde öğrencinin intibakının yapıldığı yarıyıl da

belirtilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin onuncu fıkrasında yer alan “yazı-

ları” ibaresi “yayınları” olarak, aynı fıkrada yer alan “Tez konusu kabul edilen öğrenciler” iba-

resi “Öğrenciler” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Anabilim Dalı Başkanlıkları; öğrencilerin tercihlerini, ilgili öğretim üyelerinin görüşlerini ve

ilgili Anabilim Dalındaki öğretim üyelerinin danışmanlık yaptığı öğrenci sayılarının dağılımını

dikkate alarak danışman önerilerini ilgili yarıyıllarda enstitüye gönderir.”
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“(6) Tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi başına düşen tez da-

nışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve doktora

programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde belirlenir. Ancak, Yükseköğretim Kurulu

ile yapılan protokol dahilinde ve üniversite sanayi iş birliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü

programlar için bu kontenjan enstitü yönetim kurulu kararıyla %50’ye kadar artırılabilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dersler, danışmanın talebi, anabilim/bilim dalı/program başkanlığının önerisi, danışman atan-

mamışsa anabilim/bilim dalı/program başkanlığının doğrudan önerisi ile alınacak dersin bu-

lunduğu programın başkanının onayı ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla, ikiden fazla ol-

maması ve öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla diğer yükseköğretim kurumlarında

verilmekte olan yüksek lisans dersleri ve/veya lisans derslerinden de seçilebilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ekim”

ibaresi “eylül” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(8) Doktora öğrencisinin tez savunma sınavına girebilmesi için aşağıdaki koşullardan

en az birini sağlaması gerekir:

a) Alanı veya tezi ile ilgili, ilk yazarının kendisinin olduğu en az bir makaleyi ulusal

veya uluslararası hakemli bir dergide yayımlaması veya yayıma kabul yazısını enstitü yönetim

kuruluna sunmak (tez danışmanları bu yayınlarda ortak yazar olarak yer alabilir. İlgili yayın-

larda, Üniversitenin adının geçmesi şartı aranır).

b) Alanı veya tezi ile ilgili olmak koşuluyla kabul edilmiş patent/faydalı model/endüs-

triyel tasarımı belgelemiş olmak.

c) Alanı veya tezi ile ilgili ulusal/uluslararası Üniversite dışı kaynaklı başarı ile tamam-

lanmış hakemli bir projede yer almak ya da bu tür bir projeyi finanse eden kurum tarafından

başarılı olarak kabul edilmiş ara rapor olması.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) 2020-2021 eğitim-öğretim yılından önce lisansüstü programlara özel öğrenci olarak

kabul edilen öğrencilere bu fıkranın yayımı tarihinden önce yürürlükte olan 14 üncü maddenin

birinci fıkrası hükmü uygulanır.”

MADDE 15 – Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi ile 22 nci maddeye eklenen altıncı

fıkra 2020-2021 eğitim-öğretim yılında; diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

29/8/2018 30520

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/7/2019 30820
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Üsküdar Üniversitesinden:

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ KÖK HÜCRE ÇALIŞMALARI 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Üniversitesi Kök Hücre Çalışmaları

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; Üsküdar Üniversitesi Kök Hücre Çalışmaları Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu:  Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Üsküdar Üniversitesi Kök Hücre Çalışmaları Uygulama ve Araştırma  Mer-

kezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Üsküdar Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Üsküdar Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Üsküdar Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır: 

a) Kök hücre protokollerinin kullanıldığı hücre tabanlı tedavi alanında Tıp Fakültesi

bünyesindeki tüm klinik anabilim dallarının tedavi bazlı ihtiyaçlarını karşılamak.

b) Kök hücre konusunda yeni teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlamak.

c) Kök hücre ve hücresel tedavilerin uygulamaya konulması amacıyla ilgili her alanda

bilimsel araştırmalar yapmak, alt yapı ve işleyişini hazırlamak, ilgili hücreleri işlemek, çoğalt-

mak, saklamak, çözmek, tedaviye hazır hale getirmek ve uygulamalarını gerçekleştirmek.

ç) Hücresel tedaviler ile ilgili hücre ve hücre ürünlerine yönelik çalışmalar yapmak.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kök hücre ve diğer hücre tiplerinin kaynak olarak kullanıldığı hücre tabanlı tedavi

alanında, Üniversite bünyesinde sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren fakülte,

enstitü, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, uygulama ve araştırma merkezleri ve diğer ku-

rumlar ile işbirliği yapmak, eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliği ile niteliğini arttırmak,

tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araştırma koşul-

larını hazırlamak ve ulaşılabilir kaliteli hücresel tedavi ve araştırmaların sunulmasını sağlamak.

b) Ülkemizde üretim izni verilmiş tüm kök hücre ve hücresel tedavi ürünlerinin İyi

Üretim Uygulamaları koşullarında sağlayıcısı olarak, üniversiteler dâhil tüm sağlık kuruluşla-

rına, bireye özgü tedavi seçenekleri sunmak, çeşitli kök hücre ve hücresel tedavi araştırmaları

için altyapı ve üretim desteği vermek.

c) Üniversite bünyesinde sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren fakülte,

enstitü, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, uygulama ve araştırma merkezleri ve diğer ku-

rumlardaki bilim insanlarının, mevcut ürünleri farklı alanlarda kullanmak veya yeni ürün ge-

liştirmek üzere AR-GE projelerini yürütmek.

ç) Uluslararası düzeyde nitelikli bilimsel yayına dönüşen araştırma programlarını sür-

dürmek.

d) Üniversite ve diğer üniversitelerin araştırma fonu yönetimleriyle işbirliği çerçeve-

sinde projelere eğitim ve teknik destek sağlamak.

e) Merkezin işlevsel alanlarında biyogüvenlik ve biyoetik kurallarını uygulamak.

f) Hücresel tedavi ve kök hücre konusunda temel ve uygulamalı araştırmalar yürüten

ulusal ve uluslararası araştırma ve eğitim kuruluşları ile iletişim ağı oluşturmak.

g) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, sempozyum, kongre ile teorik ve

uygulamalı kurs programları düzenlemek.

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, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç

yıl süre için görevlendirilir. Müdür, tam zamanlı yönetici olarak görev yapar. Görev süresi biten

Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamadığı

durumlarda görevi sona erer.
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(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.

c) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek.

ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-

lemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

e) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak.

f) Oluşturulan çalışma birimlerinin faaliyetleri, plan, program ve projeleriyle ilgili ola-

rak Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.

g) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri

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

mak.

ğ) Personel alımı ve görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

(3) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları ara-

sından en fazla iki kişi, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdürün

görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite öğretim elemanları veya ko-

nusunda uzman kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilen en fazla beş üyeden oluşur.

Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.

Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde

olağanüstü toplanarak, Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karar alır.

Yönetim Kurulu salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması,

katılım koşullarının belirlenmesi ve eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlan-

ması konularında kararlar almak.

b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu

değerlendirmek.

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit

etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

ç) Eğitim programlarının sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgeleri

düzenleyerek vermek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ile Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar

yürüten veya çalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen, Üniversite öğretim elemanları

ile dışarıdan, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kişiler ve kuruluş temsilcileri ara-

sından Rektör tarafından görevlendirilen en fazla beş üyeden oluşur. Danışma Kuruluna Müdür

başkanlık eder.
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(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlen-

dirilebilir. 

(3) Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı üzerine olağan olarak üye tam

sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu ola-

ğanüstü toplantıya çağırabilir. 

(4) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde ve önerilerde bulunmak, is-

tişari nitelikte görüş bildirmek.

b) Faaliyetler konusunda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.

c) İlgili kuruluşlar arasında işbirliği sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma birimleri ve görevleri

MADDE 11 – (1) Merkezin çalışma konularıyla ilgili faaliyetlerin verimliliğini ve et-

kinliğini artırmak üzere proje, yayın, saha araştırmaları, halkla ilişkiler gibi sürekli veya geçici

çalışma birimleri oluşturulabilir. Birimler, birim başkanı veya bir Yönetim Kurulu üyesi so-

rumluluğunda çalışmaları planlamak, koordine etmek ve yürütmek üzere görevlendirilen Üni-

versitede görevli ilgili personelden oluşur.

(2) Çalışma birimleri; Müdürün teklifi üzerine Rektörün onayıyla kurulur, Müdürün

görevlendireceği kişi başkanlığında toplanır ve yapılan çalışmalarla ilgili olarak Müdüre öne-

rilerde bulunur. Çalışma birimlerinde görev yapan personel, Yönetim Kurulunca öngörülen sü-

reler için görevlendirilir. Süresi dolan birim personeli Yönetim Kurulunca yeniden görevlen-

dirilebilir. Müdür, çalışma birimlerinin faaliyetlerini izler ve denetler. 

Personel ihtiyacı

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

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

personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. Mütevelli

Heyet Başkanı bu yetkisini Rektöre veya Müdüre devredebilir. 

Hüküm bulunmayan haller

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

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Üsküdar Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MUHTELİF KİMYASAL MALZEME ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Muhtelif Kimyasal Malzeme Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar” ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2020 / 264483 

1 - İdarenin 

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü 

  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139   06800 

  Çankaya /Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 201 20 55 - 0312 285 58 14 

c) Elektronik posta adresi : 

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Kısım, Mal Alımı 

  1. Kısım: 11.000 Lt. Hidroklorik Asit (HCI) 

  2. Kısım:   4.000 Lt. Nitrik Asit (HNO3) 

b) Teslim yeri/yerleri : Ankara MTA Genel Müdürlüğü MAT Dairesi 

Başkanlığı Ambarları 

c) Teslim tarihi/tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip idare tarafından 

yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği 

adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden 

itibaren, 31.12.2020 tarihine kadar ilgili birimlerin 

ihtiyacına göre peyderpey mal teslim edilecek/işe 

başlanacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları 

b) Tarihi ve saati : 16/06/2020 - 10:30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 



Sayfa : 26 RESMÎ GAZETE 1 Haziran 2020 – Sayı : 31142 

 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 

mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

İdaremizce Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Bu İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen 

esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif eden yerli 

istekliler lehine % 15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 

(203 nolu oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif 

edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 3743/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 
Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda adı ve nitelikleri ile ihale bilgileri belirtilen vakıf 

taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile 
mevcut imar durumuna göre kat karşılığı inşaat yapımı ihalesine çıkarılmıştır. 

İLİ  : Bursa 
İLÇESİ  : Nilüfer 
MAHALLESİ-KÖYÜ   : Fethiye  
ADA NO  : 1865 ; 1867 ; 1871 ; 1871 
PARSEL NO  : 3       ;  1      ; 2       ;  4 
YÜZÖLÇÜMÜ  : 51.105,49 m² 
CİNSİ  : Arsa 
İHALE USULÜ : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği 

Kapalı Teklif Usulü.  
MUHAMMEN  BEDELİ  : 222.086.400,00 TL 

(İkiyüzyirmiikimilyonseksenaltıbindörtyüz TürkLirası) 
GEÇİCİ TEMİNAT  :6.662.592,00 TL 

(Altımilyonaltıyüzatmışikibinbeşyüzdoksaniki Türk Lirası) 
İHALE TARİH VE SAATİ :  30.06.2020 saat: 14:00 
İŞİN ADI : “Yukarıda belirtilen taşınmaz üzerine kat karşılığı inşaat 

yapılması’’ 
 Mülkiyeti Abdunnebioğulları Yusuf ve Mahmut Mazbut Vakfına ait ve Vakıflar 

Genel Müdürlüğünce yönetilen yukarıda tapu kayıt bilgileri yazılı, Vakıflar Meclisinin 
09.03.2020 tarihli ve 93/94 nolu kararı esas alınarak 01.10.2019 tarih ve 160 sayılı Bakanlık 
Onayına istinaden taşınmazın;  

1- Mülkiyeti Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ)’a ait 1871 ada, 5 parsel 96 m2’lik 
taşınmaz için gerekli izin ve muvafakatin işin yüklenici tarafından alınması,  

2- İmar Plan tadilatları ile ilgili olarak; 
a-1865 ada 3 parselin mevcut imar planında Ortaöğretim Tesis Alanı olarak belirlenen 

alanın “Özel Eğitim Alanı” olarak tadil edilmesi, (Bu alan sözleşme dışında kalıp İdarece ayrıca 
değerlendirilecektir.) 

b-Çevre yapılaşma koşulları göz önüne alınarak; imar plan tadilatında yapılması 
öngörülen fonksiyonlardan; 

b.1. Konut /Konut + Ticaret (Bodrum ve zemin katları ticaret) Alanlarında E: 1,50 
ve/veya Ticaret Alanlarında E: 1,25 olarak, 

b.2. Özel Eğitim Alanında E: 1,00 olarak tadil edilmesi; 
c-Yapılması öngörülen fonksiyonlardan Emsal değerleri (birinin veya birkaçının); 
c.1. Konut /Konut + Ticaret (Bodrum ve zemin katları ticaret) Alanlarında E: 1,20’den 
c.2.Ticaret Alanlarında E: 1,00’den 
c.3. Özel Eğitim Alanında E: 0,60’dan az olması halinde; 
Sözleşmeyi sonlandırma hakkının İdarece saklı tutulması, 
d-Yukarıda belirtilen fonksiyonların dışında ek bir fonksiyon verilmesi/fonksiyon 

değişikliği ve/veya değişik fonksiyonları içeren yeni bir imar plan tadilatının Yüklenici tarafından 
İdareye sunulması gibi haller de dâhil olmak üzere imar plan tadilatı ile ilgili (b ve c maddeleri 
hariç) her işlemde, Bölge Müdürlüğü’nün uygun görüşünü müteakip Vakıflar Meclisi’nden onay 
alınması, alınan onay gereği iş ve işlemlere yön verilmesi, 
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3- İmar planı tadilatı için yükleniciden; ekpsertiz raporunda belirlenen rayiç arsa m2 

bedeli üzerinden hesaplanan toplam arsa bedeli 229.974.705,00-TL tutarın binde beşi olan 

1.149.873,52-TL(BirMilyonYüzKırkDokuzBinSekizYüzYetmişÜçLiraElliİkiKuruş) tutarın, İmar 

Plan Tadilatı Gerçekleştirme Bedeli (İPTGB) nakit veya teminat mektubu olarak alınması, bu 

bedelin imar planı tadilatı gerçekleştirildikten sonra iade edilmesi, 

4- - İmar planı tadilatı için yer tesliminden itibaren 2 yıl süre verilmesi, 2 yıl sonunda 

(süre uzatımı hariç) imar plan tadilatı ve diğer şartların gerçekleşmemesi halinde, imar plan 

tadilatı için alınan 1.149.873,52-TL İmar Plan Tadilatı Gerçekleştirme Bedeli’nin (İPTGB) irat 

kaydedilerek sözleşmenin karşılıklı sonlandırılması; Yükleniciye bu iş için alınan teminat bedeli 

dışında hiçbir ödeme yapılmaması, 

5- İmar plan tadilatı sonrası mimari projelendirme, yapı ruhsatı alınması, projenin 

fiyatlandırılması vb. iş ve işlemler için 2 yıl, inşaatın tamamlanıp kat irtifakı / kat mülkiyeti 

tapularının (taşınmazın nev’ine göre) İdareye teslimi için 4 yıl olmak üzere, projelendirme ve 

inşaatın tamamlanması için toplam 6 yıl süre verilmesi, 

6- Masrafları yüklenici tarafından karşılanmak üzere, konut, ticari vb. bağımsız 

bölümlerden oluşan projenin fiyatlandırılmasının (Toplam Proje Satış Değeri) SPK Lisanslı ve 

İdarece uygun görülecek bir firma tarafından yapılması, fiyatlandırma neticesinde oluşacak 

bağımsız bölümlerle ilgili öncelikli seçim hakkının İdarede olması ve her fonksiyon için kat 

karşılığı oranı olan %43’in (ihalede kesinlik kazanacaktır) bütün fonksiyonlardan ve her bloktan 

aynı oranda alınmasına (İdarenin blok bazlı seçim talebi olması halinde parsel bazında kat 

karşılığı oranının sağlanmasına, kat- cephe – yön seçiminde kat karşılığı oranına) dikkat edilmesi 

(konut %43, ticaret %43, ofis %43 vb.) 

7- Proje satış değerinin belirlenme işlemi, mimari projenin yapı ruhsatı alması 

sonrasında yapılması, 

8- 20.02.2020 tarihli ve 31045 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, 3194 

sayılı İmar Kanunu ek madde 8’de imar plan değişikliklerine ilişkin düzenleme yapılarak, 

taşınmaz değer artışı bedeli eklenmiş olup, mazbut ve mülhak vakıflara ait alanlarda yapılacak 

plan veya plan değişiklikleri bu madde hükümleri uygulanmayacağı belirtilmesine rağmen, 

taşınmaz değer artışı bedeline ilişkin herhangi bir bedel oluşması halinde, işin yüklenicisi 

tarafından bu bedelin ödenmesi, 

9- Her türlü masrafları ile finansmanı yüklenici tarafından karşılanmak üzere; 

taşınmazlara ilişkin imar planı tadilatı çalışmalarının yapılması ve ilgili kurum ve kuruluşlara 

onaylattırılması, taşınmazların tapu kaydında varsa şerhlerin ve gerekli takyidatların kaldırılması, 

gerekmesi halinde terk vb. işlemlerin yapılması, uygulama projelerinin yüklenici tarafından 

hazırlatılarak İdaremiz teknik elemanlarının görüşü ve onayı doğrultusunda ilgili kurum ve 

kuruluşlardan gerekli izin ve onayların alınması, taşınmaz üzerindeki varsa yapının yıkılmasına 

yönelik gerekli izinlerin (ilgili kurum ve kuruluşlardan) alınmasına müteakip güvenlik önlemleri 

alınarak yapıların yıktırılması ve enkazın işyerinden uzaklaştırılması, alınacak bu izin ve onaylar 

doğrultusunda imalatın yapılması, her türlü güvenliğin iş ve sosyal güvenlik hukukuna göre 

sağlanması ve bu konuda gerekli tedbirlerin alınması, proje ve imalat aşamasında 

öngörülemeyenler de dâhil olmak üzere tüm bu iş ve işlemlere ait masrafların işin yüklenicisince 

karşılanması ve söz konusu iş-işlemlerle ilgili olarak İdareden herhangi bir hak talebinde 

bulunulmaması, 
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10- 3194 Sayılı İmar Kanununa göre kamuya terk edilmesi gereken kısım olması halinde, 

kanunda belirtilen oranda olan kısmının bedelsiz terk edilmesi (önceden 3194 Sayılı İmar 

Kanununa istinaden DOP kesintisi yapılmamış olması kaydıyla), terk oranının kanunda belirtilen 

oranın üzerinde olması halinde ise, aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak 

yükleniciden defaten tahsil edilmesi, 

11- Taşınmazın fonksiyonuna uygun Toplu Yapı Yönetim Planının Bölge Müdürlüğü 

gözetiminde hazırlatılması, 

12- Projede paylaşım dışı kalan yer ve alanların tapuda ortak alan olarak tescil edilmesi 

Asgari şartlarıyla İmar planı tadilatı yapılarak % 43 kat karşılığı oranı üzerinden kat 

karşılığı inşaat yapılması işidir. 

I. Şartname ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde Hocahasan Mahallesi, Fahri Korutürk 

Caddesi, No:129 Osmangazi/BURSA adresinde bulunan Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet 

binasında görülüp temin edilebilecektir. 

İrtibat için: Tel: 0 224 272 4110-11  Faks: 0242 272 41 14 

II.   İhale, yukarıda belirtilen gün ve saatte Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binası 

Toplantı Salonunda toplanacak olan ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

III. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 6. maddesine göre 

hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 12. maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale 

tarih ve saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale 

Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir. 

IV. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için detayları şartnamesinde belirtilen aşağıda 

sayılan belgeleri teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir. 

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. 

bilgileri gösteren, şartname eki (Ek:1) örneğe uygun İletişim Bilgi Formu , 

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya 

ilgili meslek odası belgesi, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 

eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz 

edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale 

tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 

beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

e) Şartname eki (Ek:2) örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu  veya geçici teminat 

bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu, 

f)İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde şartname eki (Ek:3) örneğe uygun Ortak 

Girişim Beyannamesi 

g) Tahmin edilen bedelin % 10' u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini 

gösterir şartname eki (Ek:4) örneğe uygun Banka Referans Mektubu  (Banka referans 

mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- 

düzenlenmiş olması gerekmektedir.) 

h) Tahmin edilen bedelin %50' den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik 

karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden 
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alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait 

İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının 

İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal 

konuları arasında inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi şartnamenin 27. maddesinde 

belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair şartnameye ekli örneğe 

uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi  

ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair 

belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli 

sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi 

borcu olmadığına dair belge, 

i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde 

prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının 

İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik 

Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair 

belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama 

aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması, 

j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, şartname eki (Ek:5) örneğine uygun 

İhalelerden Yasaklılık Durum Formu, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair 1000,00 TL tutarında banka dekontu, 

l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, şartname eki (Ek:6) örneğine 

uygun Yer Görme Formu , 

m) Şartnamenin 11. maddesine göre hazırlanmış, şartname eki örneğe uygun teklif 

mektubu (EK-7) ve pay-puan cetvelini içeren iç zarf  

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri 

temin etmekle mükelleftir.  

Yukarıda sayılan belgeler dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp üzerine 

isteklinin adı ve soyadı, ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en 

geç ihale tarih ve saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına verilmek zorundadır. 

Artırım teklifleri; teklif mektubuyla yapılan ilk teklif de dahil olmak üzere, ihalenin tüm 

aşamalarında, nakit para ve/veya bağımsız bölüm olarak yapılabilir. Ancak teklif edilen nakit para 

toplamı bağımsız bölüme tekabül ediyorsa, istekli öncelikle bağımsız bölüm teklif etmek 

zorundadır.   

V. Nakit geçici teminat ile ihale dokümanı satın alınma tutarının Bursa Vakıflar Bölge 

Müdürlüğünün Vakıflar Bankası Bursa Cumhuriyet Şubesindeki TR63 0001 5001 5800 7309 

6531 25 IBAN nolu hesabına dekontta işin adının açıkça yazılması suretiyle yatırılması 

gerekmektedir. 

VI. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

VII. Bu iş için yapılmış olan tüm ilan bedelleri ile ihale karar pulu damga vergisi ihale 

üzerinde kalan istekli tarafından sözleşme yapılmadan önce defaten ödenecektir. 

VIII. İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İLAN OLUNUR. 

 3633/1-1 
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PROJE İHALESİ YAPTIRILACAKTIR 
Türk Kızılay Genel Müdürlüğünden: 
KAYSERİ İLİ, KOCASİNAN İLÇESİ, SÜMER MAHALLESİ, TAŞINMAZ 

ÜZERİNDE NATAMAM HALDE BULUNAN BİNAYA AİT MİMARİ, STATİK, MEKANİK 
VE ELEKTRİK PROJELERİNİN VE İHALE DOKÜMANLARININ GÜNCEL İMAR 
DURUMUNA GÖRE HAZIRLANARAK PROJE İHALESİ YAPTIRILACAKTIR. 

1- Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesi, 5465 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaz 
üzerinde natamam halde bulunan binaya ait mimari, statik, mekanik ve elektrik projelerinin ve 
ihale dokümanlarının güncel imar durumuna göre hazırlanması işi yaptırılacaktır. 

2- Firmalar,  teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 
birlikte vereceklerdir. 

3- İSTEKLİLERİN http://tedarikciportali.kizilay.org.tr/ ADRESİNDEN GİREREK 
“Tedarikçi Olmak İstiyorum” SEKMESİNDEN TEDARİKÇİ PORTALİNE KAYIT 
YAPTIRMASI GEREKMEKTEDİR. https://www.kizilay.org.tr/ adresinden “tedarikçi girişi” ve 
“tedarikçi olmak istiyorum” sekmelerinden de kayıt için erişim sağlanabilecektir.  

4- İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 
Müdürlüğümüzden, “Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No:28 Beyoğlu/İSTANBUL“ adresindeki 
İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.  

İdari,  teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 
5- Firmaların ihale zarflarını en geç 23.06.2020 günü saat 10:00’a kadar Türk Kızılay 

Genel Müdürlüğü / Evrak Kayıt Servisine göndermiş olmaları gerekmektedir. 
6- 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 24.06.2020 günü saat 14:00’da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 
7- Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
8- Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  
9- Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 
 3770/1-1 

—— • —— 
AKIM GERİLİM KAYNAĞI VE AKIM GERİLİM DİRENÇ  

ÖLÇÜM TEST CİHAZI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No: 2020/267558  
1- İdarenin: 
a) Adresi  : TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası  : 0312 211 14 49-520 89 49 
c) Elektronik Posta Adresi  : basrimeletli@tcdd.gov.tr  
2- İhale konusu mal veya hizmetin adı ve süresi: AKIM GERİLİM KAYNAĞI VE 

AKIM GERİLİM DİRENÇ ÖLÇÜM TEST CİHAZI ALIMI İŞİ 
3- Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış 

olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.  
4- İhalenin Tarihi ve Saati : 24/06/2020 Çarşamba günü, saat 11:00 
5- İhalenin yapılacağı adres: TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Satınalma Servis 

Müdürlüğü İhale Komisyonu Behiçbey-Yenimahalle / ANKARA 
6- Tekliflerin TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Satınalma Servis Müdürlüğü İhale 

Komisyonu Başkanlığına 24/06/2020 Çarşamba günü, saat 11:00’e kadar verilmiş veya gelmiş 
olması şarttır. 

7- İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD İşletmesi Muhasebe ve Finansman Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 200,00.- TL 
bedelle temin edilebilir. 

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

yasalara tabi değildir. 3771/1-1 
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85.000 M3 BALASTIN ÖZEL BALAST (FB) VAGONLARINA YÜKLENMESİ HİZMET 
ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2020/266251 
İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. 

Silo Yolu Cad. No: 2/1 GAR/AFYONKARAHİSAR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43 
c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr 

(7bolgesatinalmavestokkontrolmudurlugu@tcdd.gov.tr) 
1 - İhale konusu işin adı ve miktarı: 
Demiryolu bakım çalışmalarında kullanılmak üzere istasyonlarda figüre halde bulunan 

85.000 m3 balastın özel balast (FB.) vagonlarına yüklenmesi hizmet alım işidir. 
2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu Eğitim ve Toplantı Salonu- GAR/AFYONKARAHİSAR adresine ihale gün ve saati 
olan 23/06/2020 günü saat 14/30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Servis 
Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosu GAR/AFYONKARAHİSAR adresinde 
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, 
doküman bedeli KDV dahil 200,00 TL’nin T. Vakıflar Bankası TR 60000 1500 15800 728839 
8248 - TC. ZİRAAT BANKASI- TR400001000021070385575099 - T. HALK BANKASI- 
TR540001200918300013000003 hesap numaralarına ödenmesine müteakip, TCDD İşletmesi      
7. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon 
Bürosu GAR/AFYONKARAHİSAR adresinden temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 3757/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 
Müşavirler Odaları Birliğinden:  

DÜZELTME İLANI 
3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile 

Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği kapsamında 
yapılan sınavlarla ilgili olarak daha önce 23/12/2019 tarih ve 30987 sayılı Resmî Gazete'de 
yayımlanan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav duyurusu ve 06/01/2020 tarih ve 31000 
sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yeminli Mali Müşavirlik Sınav duyurusunda yer alan 
"Sınavlara İlişkin Esaslar" saklı kalmak kaydı ile 2020/1.Dönem Yeminli Mali Müşavirlik ve 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav tarihleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

Bu sınavlara, daha önce başvurusu kesinleşen adaylar katılacaktır. 
1) 2020/1.Dönem Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı 
- Sınav Tarihleri : 4 - 13 Temmuz 2020 
2) 2020/1. Dönem Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı 
- Sınav Tarihleri : 11 - 12 Temmuz 2020 
İlan olunur. 3760/1-1 
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Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim 

üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların, 657 sayılı kanunun 48. maddesindeki genel şartları ve 

"Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle İlgili 

Yönerge"sinde istenen özellikleri sağlamaları gerekmektedir. 

Profesör kadrolarına başvurular http://aydes.ktu.edu.tr/ adresinden elektronik olarak 

yapılacak olup, ayrıca adaylar 2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan 

birini başlıca araştırma eseri olarak sundukları dilekçeleri ekinde özgeçmiş, doçentlik belgesi, 

nüfus cüzdan fotokopisi, yayın listesi ve yayınlardan oluşan bir takım dosyayı Personel Daire 

Başkanlığına göndereceklerdir. 

Doçent kadrolarına başvurular http://aydes.ktu.edu.tr/ adresinden elektronik olarak 

yapılacak olup, ayrıca adaylar başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçeleri ekinde, doçentlik 

belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan bir takım dosyayı 

Personel Daire Başkanlığına göndereceklerdir. 

 GENEL AÇIKLAMALAR  

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) 

çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek 

ibraz edeceklerdir. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmış olması şarttır. 

Başvurular Resmî Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde 

yapılacaktır. 

"Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle 

İlgili Yönerge"ye ve ilgili Senato Kararlarına Üniversitemiz www.ktu.edu.tr/personel web 

sayfasındaki mevzuat kısmından ulaşabilirsiniz. 

İlgililere duyurulur. 

 

BİRİMİ BÖLÜMÜ 
ANABİLİM 

DALI 

KADRO 

ÜNVANI 
DER. ADEDİ AÇIKLAMA 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri 
Adli Tıp Profesör 1 1  

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri 
Nöroloji Profesör 1 1  

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri 

Tıbbi 

Mikrobiyoloji 
Profesör 1 1  

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Genel Cerrahi Profesör 1 1  

Edebiyat 

Fakültesi 
Sosyoloji 

Genel 

Sosyoloji ve 

Metodolojisi 

Profesör 1 1  
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Fen Fakültesi Matematik Geometri Profesör 1 1  

Fen Fakültesi Fizik Nükleer Fizik Profesör 1 1  

Mühendislik 

Fakültesi 

İnşaat 

Mühendisliği 
Yapı Profesör 1 2  

Mühendislik 

Fakültesi 

İnşaat 

Mühendisliği 

Yapım 

Yönetimi 
Profesör 1 1  

Mühendislik 

Fakültesi 

Jeoloji 

Mühendisliği 

Uygulamalı 

Jeoloji 
Profesör 1 1  

Of Teknoloji 

Fakültesi 

Yazılım 

Mühendisliği 

Yazılım 

Mühendisliği 
Profesör 1 1  

Orman 

Fakültesi 

Peyzaj 

Mimarlığı 

Peyzaj 

Teknikleri 
Profesör 1 1  

Maçka MYO 

Kimya ve 

Kimyasal İşlem 

Tekn. 

Laboratuvar 

Teknolojisi 
Profesör 1 1  

İktisadi ve 

İdari Bil. Fak. 

Uluslararası 

İlişkiler 

Uluslararası 

Siyaset 
Doçent 1 1  

Of Teknoloji 

Fakültesi 

İnşaat 

Mühendisliği 
Yapı Doçent 1 1  

Of Teknoloji 

Fakültesi 

Yazılım 

Mühendisliği 

Yazılım 

Mühendisliği 
Doçent 1 1  

Orman 

Fakültesi 

Peyzaj 

Mimarlığı 

Peyzaj 

Planlama ve 

Tasarım 

Doçent 1 1  

Orman 

Fakültesi 

Peyzaj 

Mimarlığı 

Bitki Materyali 

ve Yetiştiriciliği 
Doçent 1 1  

Orman 

Fakültesi 

Peyzaj 

Mimarlığı 

Peyzaj 

Teknikleri 
Doçent 1 1  

Orman 

Fakültesi 

Orman 

Mühendisliği 

Toprak İlmi ve 

Ekolojisi 
Doçent 1 1 

Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü lisans 

mezunu olmak ve Doçentliğini Ziraat, 

Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı; 

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bilim 

Dalında almış olmak. 

Sürmene 

Deniz Bil. 

Fak. 

Gemi İnşaatı ve 

Gemi Makineleri 

Müh. 

Gemi 

Makineleri 
Doçent 1 1  

 TOPLAM 22  
 3701/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası

Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve
2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Karar (Karar Sayısı: 2583)

–– İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar ile İthalat Rejimi Kararına Ek Karar
(Karar Sayısı: 2584)

YÖNETMELİKLER
–– Adıyaman Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bilim Doktoru Bütünleşik Programı

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

–– İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Üsküdar Üniversitesi Kök Hücre Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - 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.


