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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Altınbaş Üniversitesinden:

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİKLİ, OTONOM VE İNSANSIZ ARAÇLAR

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Altınbaş Üniversitesi Elektrikli, Otonom ve

İnsansız Araçlar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim

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

zenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Altınbaş Üniversitesi Elektrikli, Otonom ve İnsansız

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

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

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
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b) Merkez: Altınbaş Üniversitesi Elektrikli, Otonom ve İnsansız Araçlar Uygulama ve

Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Mütevelli Heyet: Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti,

d) Rektör: Altınbaş Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Altınbaş 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) Elektrikli, otonom veya insansız kara, deniz, hava ve uzay araçlarında yenilikçi araş-

tırma-geliştirme ve bilgi kapasitesi oluşturmak, ileri seviyede yöntem ve teknolojiler geliştir-

mek ve bu sayede ülkenin bilim ve teknolojideki rekabetçi gücünü artırmak.

b) Elektrikli, otonom veya insansız araç teknolojilerini kamu, sanayi ve topluma ait

problemlerin çözümlenmesine uyarlamak, bu bilgi birikimine dayalı yüksek teknolojili ürünler

geliştirmek ve yüksek teknolojide dışa bağımlılığı azaltmak. 

c) Ülkede her sektörde ihtiyaç duyulan donanım ve yetkinlik sahibi insan ve iş gücünü,

yeni nesil mühendisleri, bilim insanlarını eğitmek, bunlara yönelik eğitim, bilgi ve kaynak pay-

laşımı faaliyetlerini yürütmek.

ç) Yurt içi ve yurt dışı iş birliklerini oluşturmak, ortak projeler üreterek ülkeye fayda

sağlayacak araştırma, geliştirme, eğitim, organizasyon ve koordinasyon çalışmalarını yürüt-

mek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Elektrikli, otonom veya insansız kara, deniz, hava ve uzay araçlarının geliştirilmesi

ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası düzeyde rekabetçi ve dışa bağımlılığı azaltan Ar-Ge

faaliyetleri yapmak.

b) Teknolojinin sürdürülebilir bir biçimde geliştirilmesiyle kurulacak endüstri ilişkileri

çerçevesinde elektrikli, otonom veya insansız kara, deniz, hava ve uzay araçları teknolojilerinde

yerli ve milli katma değerli yüksek teknoloji çözümleri üretmesini sağlamak.

c) Elektrikli, otonom veya insansız kara, deniz, hava ve uzay araçları alanında yeni

nesil yetişmiş nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamak üzere gereken eğitimleri tasarlamak,

lisans/lisansüstü seviyelerinde programlar ve dersler oluşturulmasına katkıda bulunmak, aka-

demik tez ve bilimsel yayın üretimini desteklemek, firmalara ve kamuya yönelik özel kurslar

düzenlemek, ilgili tüm kurumsal ve uygulamalı eğitim faaliyetlerini koordine etmek.

ç) Üretilen bilginin kullanımını yaygınlaştırmak ve farkındalığı artırmak için toplumun

her kesimine yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde paydaş platformları, eğitim programları,
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sertifika programları, çalıştaylar, toplantılar, seminerler, konferanslar, kongreler ve ödül prog-

ramları düzenlemek ve diğer üniversitelerle iş birliği yapmak.

d) Faaliyetlerine destek sağlamak üzere elektrikli, otonom veya insansız kara, deniz,

hava ve uzay araçları konularında ortaklıklar oluşturmak, proje üretmek, iş ve hizmet modelleri

geliştirmek ve uygulamak.

e) Ulusal veya uluslararası fonlar ve destekler aracılığı ile projeler gerçekleştirmek.

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, Rektör tarafından Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışma-

larda bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre için görevlendirilir. Görev süresi

dolan Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Süresi tamamlanmadan görevinden ayrılan

veya görevden alınan Müdürün yerine aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim eleman-

ları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün

onayına sunar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil

olarak bırakır. Müdür yardımcılarının izinli olmaları veya başka nedenlerle görev başında bu-

lunamamaları hallerinde Yönetim Kurulu üyelerinden biri de vekil olarak bırakılabilir. Göreve

vekâletin altı aydan uzun sürmesi durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi

sona erdiğinde yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve ge-

liştirilmesini sağlamak.

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların günde-

mini belirlemek ve toplantılara başkanlık etmek.

c) Merkezin bütçe tasarısını, faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını

Yönetim Kurulunun onayı ve Rektörün uygun görüşü ile Mütevelli Heyete sunmak.

ç) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve en uygun şekilde kullanılması ama-

cıyla girişimlerde bulunmak.

d) Merkezde görev alacak akademik, teknik ve idari personel ihtiyacını gerekçeli olarak

belirlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektörün onayına sunmak.

e) Merkezin amaçları doğrultusunda Yönetim Kurulunca verilen diğer görevleri yap-

mak.
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Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Müdürün önerisi üze-

rine, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen ve Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışma-

larda bulunan iki Üniversite öğretim üyesi ile istekleri halinde ilgili kamu veya özel sektör ku-

rum ve kuruluş temsilcileri arasından Rektör tarafından üç yıl süre için seçilen iki üye dâhil

olmak üzere en fazla yedi üyeden oluşur. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

Görev süresi bitmeden ayrılan veya görev değişikliği olan üyelerin yerine kalan süreyi tamam-

lamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az üç kere ve/veya gerekli hal-

lerde olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu

ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış olur.

Üst üste iki kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği

sona erer.

(3) Müdürün önerisi üzerine gerektiğinde Üniversite içinden veya dışından konu ile il-

gili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler görüş bildirmek amacı ile Yönetim Kurulu toplantı-

larına katılabilir. Ancak bu kişiler oy kullanamaz.

(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimiyle ilgili konuları görüşüp karara bağlamak.

b) Merkezin bütçe tasarısını, faaliyet raporunu ve çalışma programını görüşerek onay-

lamak.

c) Eğitim programları sonunda ilgili mevzuat hükümleri kapsamında verilecek olan ka-

tılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilmesi ile ilgili esasları belirlemek.

ç) Merkeze yapılan eğitim, iş birliği, araştırma, inceleme, yayın, etkinlik, danışmanlık

ve proje başvurularını değerlendirip karara bağlamak.

d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek.

e) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek

çalışmaların usul ve esaslarını tespit etmek, anlaşmaları şekillendirmek ve onay vermek.

f) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağ-

lamak.

g) Merkezin uzun vadeli stratejik plan ve programını hazırlamak.

ğ) Merkezin amaçları doğrultusunda ilgili mevzuat kapsamında diğer iş ve işlemleri

yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanına ilişkin konularda çalışma

yapan Üniversite öğretim üyeleri ile istekleri halinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluş

temsilcileri arasından Müdürün önerisi üzerine üç yıllık süre için Rektör tarafından görevlen-

dirilen en fazla dokuz üyeden oluşur. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine yenisinin

görevlendirilmesi zorunluluğu yoktur.
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(2) Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az bir kez toplanır. Müdür, gerekli

gördüğü hallerde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya davet edebilir. Danışma Kurulu

toplantıları yüz yüze toplantı şeklinde yapılabileceği gibi elektronik iletişim araçlarının kulla-

nılması suretiyle de yapılabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Uzun vadeli bilimsel ve idari faaliyet planlarını değerlendirerek Yönetim Kuruluna

önerilerde bulunmak.

b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi ve deneyimlerini aktarmak.

c) Merkezin teknik, idari ve mali konularda yeterlilik sağlaması amacına uygun olarak

gerekli iş birliklerinin oluşturulmasını önermek.

ç) Merkezin çalışma alanına giren konularda görüşlerini açıklamak, yeni çalışma ko-

nuları üzerinde görüş bildirmek ve Merkezin ihtiyaç duyduğu alanlarda çalışmalar yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

nunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-

şılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 12 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

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

Heyet Başkanı bu yetkisini kısmen veya tamamen Rektöre veya Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

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

hükümleri uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Altınbaş Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Karadeniz Teknik Üniversitesinden:

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ARŞİV HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/5/2003 tarihli ve 25098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz

Teknik Üniversitesi Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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Karadeniz Teknik Üniversitesinden:

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 
EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/5/2020 tarihli ve 31141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz
Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Anabilim dalı: Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin ilgili ana-

bilim dalını,
b) Akademik danışman: Bir öğrenciye Üniversiteye girişinden itibaren Üniversite ile

ilişkisini kesene kadar geçen süre içerisinde kayıt, eğitim-öğretim çalışmaları ile Üniversitedeki
öğrencilik hayatı ile ilgili problemlerinde rehberlik yapmak üzere Dekanlık tarafından görev-
lendirilen öğretim üyesini,

c) Dekan: Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,
ç) Ders Kurulu: Birbirleriyle bağlantılı konuların farklı bilim dalları tarafından bir düzen

içerisinde öğrencilere aktarıldığı teorik eğitim ve pratik uygulamalar bütününü,
d) Dönem koordinatörü: Dekan tarafından her bir dönem için seçilen; ders, Ders Ku-

rulları, klinik uygulama, eğitim-öğretim programlarını ve sınavlarını koordine eden öğretim
üyesini,

e) Dönem koordinatör yardımcısı: Dekan tarafından her bir dönem için seçilen; ders,
Ders Kurulları, klinik uygulama, eğitim-öğretim programlarını ve sınavları koordine etmede
dönem koordinatörüne yardımcı olan Fakültenin öğretim üyesini,

f) Eğitim Komisyonu: Dekan tarafından fakülte öğretim üyeleri arasından atanan bir
başkan, başkan yardımcıları ile üyelerden oluşan komisyonu,

g) Eğitim koordinatörü: Eğitimin koordinasyonundan sorumlu dekan yardımcısını,
ğ) Fakülte: Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,
h) Fakülte Kurulu: Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Ku-

rulunu,
ı) Fakülte Yönetim Kurulu: Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yö-

netim Kurulunu,
i) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci

İşleri Daire Başkanlığını,
j) Öğrenci: Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine kayıtlı öğrenciyi,
k) Rektör: Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörünü,
l) Senato: Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosunu,
m) Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesini,
n) Yıl: Akademik yılı,
ifade eder.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“Ancak, gerekli görüldüğü durumlarda klinik uygulamalar daha önce başlatılıp daha geç biti-
rilebilir.”
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Fakültede yıl esasına göre örgün eğitim ve sınıf geçme sistemi uygulanır. Tüm

dersler için devam zorunludur. Ancak mesleki zorunlu dersler dışında kalan derslerden başarısız

olan öğrenciler eğer devamsızlık nedeniyle başarısızlık söz konusu değilse bir üst sınıftaki

derslere ve kaldığı ortak zorunlu ve seçmeli derslere kaydını yaptırır. Yıl içinde alttan aldığı

bu derslerin sadece ara sınav, yılsonu ve bütünleme sınavlarına katılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Eğitim-öğretim dönemleri, gerektiğinde Fakülte Yönetim Kurulunun önerisi ve Senatonun

onayı ile yeniden düzenlenebilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç), (e) ve (f)

bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Uygulamalı dersler ve klinik uygulama dersleri mesleki zorunlu ders statüsündedir.

Uygulamalı derslerde, Dönem I-II-III öğrencilerinin her yıl belirli sayıda ve standarttaki uy-

gulamalı çalışmayı öngörülen sürede yapması gerekir. Uygulamalı çalışmaların şekli, cinsi, ni-

teliği ve sayısı o dersin anabilim dalı tarafından ders yılı başında öğrencilere duyurulur. Dönem

I-II-III sınıflarındaki öğrencilerin uygulamalı derslerin yılsonu sınavına girebilmesi için yap-

ması zorunlu olan uygulamalı çalışmaların %100’ünü akademik takvimdeki derslerin bitim ta-

rihine kadar tamamlamış olması gerekir. Bu uygulamalı çalışmaların tümünü, derslerin bitim

tarihine kadar tamamlayamayan öğrenci, o dersin yılsonu ve bütünleme sınavlarına giremez.

Yıl içindeki haftalık düzen içerisinde tamamlanamayan uygulamalı çalışmaların, derslerin bi-

timinden önce hangi sürede ve ne şekilde telafi edileceği ilgili anabilim dalı tarafından ders

yılı başında duyurulur. Uygulamalı çalışmalarını tamamlayamadığı için yılsonu ve bütünleme

sınavına giremeyen öğrenci o uygulamalı dersi bir sonraki eğitim-öğretim yılında tekrar eder.”

“e) Klinik uygulamalar; mesleki zorunlu ders statüsünde olup ilgili anabilim dalı tara-

fından yürütülen ders ve hastaların tedavisine yönelik klinik uygulamalarıdır. Diş hekimliği

meslek eğitimi klinik uygulama çalışmalarında hasta üzerindeki uygulamalı çalışmanın şekli,

cinsi, niteliği ve sayısı o dersin anabilim dalı başkanlığı tarafından belirlenir ve akademik yıl-

başında ilan edilir. Öğrenci aynı anda birden fazla klinik uygulama yapamaz. Dönem IV ve V

sınıflarındaki öğrenciler, yapmaları gereken klinik uygulamaların tümünü belirlenen süre içinde

bitirmek zorundadır. Bu uygulamaların tamamını bitiremeyen öğrenci o dersin veya klinik uy-

gulamasının yılsonu ve bütünleme sınavına giremez ve o uygulamalı dersi veya klinik uygu-

lamasını bir sonraki eğitim-öğretim yılında tekrar eder.

f) Klinik uygulama kurulları; birden fazla anabilim dalı, bilim dalı veya programa ait

klinik uygulamaların birlikte yürütüldüğü klinik uygulamalardır. Klinik uygulama kurulları ta-

rafından oluşturulan entegre klinik uygulamasının süresi, uygulamaların niteliği ve sayısı, ilgili

anabilim dallarının önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenir ve akademik yıl-

başında duyurulur.”
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – (1) Öğrenciler akademik yıl boyunca; teorik derslerin ve Ders Kurul-

larının en az %70'ine, pratik ve klinik uygulamaların en az %80'ine devam etmek zorundadır.

Devam durumu, Dekanlık tarafından belirlenen usullere uygun olarak öğretim elemanları ta-

rafından yapılan yoklamalarla belirlenir. Devamsızlık; yapılmış olan yoklamalara ve her imza

bir ders saati kabul edilerek dersin o akademik yıldaki toplam saatine göre hesaplanır. Devamsız

öğrencilerin durumu yılsonu sınavlarından önce ilgili anabilim dalı tarafından ilan edilir. De-

vamsız öğrenciler ilgili ders veya derslerin yılsonu sınavlarına alınmaz. Bu öğrenciye (F1) de-

vamsız harf notu verilir ve o dersten başarısız sayılır. Disiplin cezası olarak kesinleşen okuldan

uzaklaştırma süresi de devamsızlıktan sayılır.

(2) Üniversite tarafından akademik, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılmak üze-

re görevlendirilen öğrencilerin görevlendirildikleri süreler, devam şartı dışında tutulur ve ka-

tılamadıkları ara sınavlar ve her bir Ders Kurulu sonu teorik ve pratik sınavları için mazeret

sınav hakkı verilir. Ancak öğrenci Dönem IV veya V’te ise klinik uygulamada devam etmediği

süreyi anabilim dalının uygun gördüğü zaman diliminde tamamlamak zorundadır. Devam et-

mediği süreyi tamamlamadan ilgili dersin yılsonu sınavlarına giremez. Öğrenci bu süreyi ta-

mamlamadığı takdirde o dersten veya klinik uygulamadan tekrara kalır. 

(3) Sağlık raporu devam yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Sağlık raporu alan öğren-

ciye sadece giremediği ara sınavlar ve her bir Ders Kurulu sonu teorik ve pratik sınavları için

mazeret sınav hakkı verilir. Sağlık raporu alan öğrenciye girmediği Ders Kurulu yılsonu sınavı,

Ders Kurulu bütünleme sınavı, yılsonu ve bütünleme sınavları için herhangi bir sınav hakkı

verilmez.

(4) Ortak zorunlu ve seçmeli dersler hariç tekrar edilen zorunlu derslerde önceki yıl

devam şartı yerine getirilmiş olsa bile tekrar ederken de devam şartı aranır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Mesleki zorunlu derslerden herhangi birisinden tekrara kalan öğrenci bir üst sınıfa

geçemez.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – (1) Fakülteye ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, akademik yılın ilk iki haf-

tası içerisinde daha önceki yükseköğretim kurumlarından almış ve başarmış olduğu dersler

için, muaf olma isteğiyle Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı başvuruda bulunabilir. Diğer

yükseköğretim kurumlarından almış ve başarmış olduğu tüm dersler için intibak işlemleri, Se-

nato tarafından belirlenen esaslara göre Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendinin

(2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Dönem V öğrencileri için yapılacak klinik uygulama bitirme sınavı: Klinik uygu-

lama süresince yapmaları gereken klinik uygulamaları tamamlayan öğrenciler klinik uygulama

bitirme sınavına girmeye hak kazanır. Anabilim dalı tarafından ders yılı başında duyurulması

şartıyla, öğrenciler klinik uygulama bitirme sınavından önce klinik uygulama sınavına tabi tu-

tulabilir. Klinik uygulama sınavı yalnızca hasta başı sözlü sınav, klinik uygulama ya da bunların

her ikisinin birlikte yapılması şeklinde olabilir. Şayet yapıldıysa klinik uygulama sınavından
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başarılı olan öğrenciler klinik uygulama bitirme sınavına girmeye hak kazanır. Klinik uygulama

bitirme sınavı sözlü veya yazılı yapılabilir. Klinik uygulama bitirme sınavının sözlü olarak ya-

pılması durumunda ilgili anabilim dalı öğretim üyelerinden en az iki kişilik bir sınav komisyonu

oluşturulur. Anabilim dalında yeterli öğretim üyesinin olmadığı durumlarda diğer anabilim dal-

larından öğretim üyeleri sınav komisyonuna alınır. Klinik uygulama bitirme sınavından başa-

rısız olan öğrenci bütünleme sınavına girer. Bütünleme sınavı yine ilgili anabilim dalı tarafından

belirlenen sınav aşamalarını içerir ve öğrenci tüm aşamaları başarı ile tamamlamak zorundadır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fık-

raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Dersler için başarı notunun nasıl hesaplanacağı aşağıda belirtilmiştir:

a) Sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Öğrencilerin o eğitim yılında başarılı

sayılmaları için en az 60 başarı notuna ulaşmaları gerekir. Yılsonu başarı notu; yıl içi not orta-

lamasının %50’si ile yılsonu sınav notunun %50’sinin toplanması sonucunda elde edilen nottur.

b) Yılsonu veya bütünleme sınavlarından en az 50 alma zorunluluğu vardır.

(2) Ders Kurulları için başarı notunun nasıl hesaplanacağı aşağıda belirtilmiştir:

a) Ders Kurulu sonu sınavları, Ders Kurulu yılsonu sınavı, Ders Kurulu bütünleme sı-

navı ve Ders Kurulu mazeret sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilir ve öğrencinin aldığı

puan ondalıklı olarak ilan edilir.

b) Dönem sonu başarı notu hesaplanmasında; her bir Ders Kurulunun sonunda elde edi-

len sınav notunun aritmetik ortalamasının %50’si ve o döneme ait Ders Kurulu yılsonu sınavı

notunun %50’si alınıp toplanarak o dönem için dönem sonu başarı notu elde edilir.”

“(4) Yuvarlama işlemi yapıldıktan sonra dönem sonu başarı notu 60 ve üzerinde olan

öğrenciler o dönem için başarılı sayılırlar.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.

—— • ——
Karadeniz Teknik Üniversitesinden:

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KONUT YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/12/1982 tarihli ve 17896 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karade-

niz Teknik Üniversitesi Konut Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/5/2020 31141
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Karadeniz Teknik Üniversitesinden:

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ 

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/7/2017 tarihli ve 30133 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz

Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve

üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve baş-

vurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenecek

ALES puanına veya YÖK’ün kabul ettiği Uluslararası GRE ve GMAT sınavlarından birine ait

eşdeğer puana sahip olmaları gerekir. Ancak güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın

enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.”

“(3) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanının %50’den az ol-

mamak şartıyla ne kadar ağırlıkta değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir.”

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

ğiştirilmiştir. 

“(2) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi

ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Ayrıca, Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği

kredisiz dersinin de alınması zorunludur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı

veya başarısız olarak değerlendirilir. %100 İngilizce öğrenim uygulayan yüksek lisans prog-

ramlarında alınacak kredili dersler, seminer ve tez çalışması İngilizce olarak yürütülür, yüksek

lisans tezi İngilizce olarak hazırlanır. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi

60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalış-

ması olmak üzere en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, danışman atanmasını izleyen

ilk dönemde seminer dersine yazılabilir; tez konusu ve önerisini enstitüye bildirir ve her yarıyıl

tez dönemi için kayıt yaptırır. Ayrıca, öğrenci danışmanı atandıktan sonra tez danışmanınca

açılan kredisiz uzmanlık alan dersine de yazılabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(4) Afet ve salgın durumlarında tez aşamasındaki öğrencilere talepleri halinde bir dö-

nem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak

üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz. Ek

süre taleplerinin uygunluğu ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Lisansüstü program kontenjanları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen li-

sansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına

düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim

üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli

yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde belirlenir. An-

cak, Yükseköğretim Kurulu ile yapılan protokol dahilinde ve Üniversite sanayi iş birliği çer-

çevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir.”
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezi beş nüsha halinde basılı veya elektronik

ortamda tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden

yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program

başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için

toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az

yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS

kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise en az 42 kredilik 14

ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 300 AKTS kredi-

sinden oluşur. %100 İngilizce öğrenim uygulayan doktora programlarında alınacak kredili ders-

ler, seminer ve tez çalışması İngilizce olarak yürütülür, doktora tezi İngilizce olarak hazırlanır.

Ayrıca, kredisiz Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği, Bilimsel Araştırma ve Proje Hazırlama Eği-

timi, Gelişim ve Öğrenme ile Öğretimde Planlama ve Değerlendirme derslerinin de alınması

zorunludur. Türkçe hazırlık koşulu ile kabul edilen öğrenciler hariç, diğer yabancı uyruklu öğ-

renciler için Gelişim ve Öğrenme ile Öğretimde Planlama ve Değerlendirme derslerinin alın-

ması zorunlu değildir. Öğrenci danışmanı atandıktan sonra tez danışmanı tarafından açılan kre-

disiz uzmanlık alan dersine de yazılabilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın

puan türünde 55 puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sa-

hip olmaları gerekir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri, seminer dersini ve yüksek lisans

programında alınmamış ise Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği dersini başarıyla tamamlamanın

azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile

kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde gerekli kredili/kredisiz derslerini başarıyla

tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan

öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili/kredisiz derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve

tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört ya-

rıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.
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(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili/kredisiz

derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara ya da doktora te-

zinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer

şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla, talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması ve-

rilir.”

“(6) Afet ve salgın durumlarında tez aşamasındaki öğrencilere talepleri halinde bir dö-

nem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak

üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz. Ek

süre taleplerinin uygunluğu ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile

birlikte öğrenci, tezi yedi nüsha halinde basılı veya elektronik ortamda danışmanına sunar. Da-

nışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile teze ilişkin intihal yazılım programı ra-

porunu enstitüye teslim eder. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi

ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir. Enstitü söz konusu

teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu danışmana ve jüri üyelerine gönderir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders tekrarı, kayıt silme ve benzeri

diğer hususlar bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır. Lisans progra-

mındaki derslerden başarılı olmak için ilgili lisans programının ders başarı kriterleri uygula-

nır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 31 – (1) Bir yüksek lisans ya da doktora programına kayıtlı olan öğrenciler,

diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalı

başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen

öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri, kayıtlı

olduğu enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından yürütülür. Özel öğrenci kabul koşulları ve

bu konudaki diğer hükümler Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/7/2017 30133

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/11/2017 30253
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Karadeniz Teknik Üniversitesinden:
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEDİKAL CİHAZ TASARIM VE ÜRETİM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Medikal Cihaz

Tasarım ve Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Karadeniz Teknik Üniversitesi Medikal Cihaz Tasarım

ve Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-
larına, 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 (METAM): Karadeniz Teknik Üniversitesi Medikal Cihaz Tasarım ve Üretim

Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Karadeniz Teknik 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) Türkiye’nin, tıbbi cihaz ve araç gereçlerinin yerli üretimini sağlama, var olanları ta-

sarım ve fizyolojik uygunluk açısından revize etme hedeflerini de göz önünde bulundurarak,
ileri ve yenilikçi malzeme ve üretim teknolojilerini kullanmak, bu alanlarda öncelikle Türk sa-
nayisinin ihracata yönelik rekabet gücünün artırılması amacı doğrultusunda araştırma yapmak,
ortaya çıkan ya da çıkabilecek sorunları dikkate alarak çözmek veya çözümüne katkı sağlamak
ve bu çözüm yöntemlerinin uygulanmasını sağlamaya çalışmak.

b) Medikal cihaz sanayisinde, sektöre özel cihaz ve araç/gereç geliştirerek nitelikli iş-
gücünü desteklemek.

c) Medikal cihaz, ara ürün ve son ürünlerin tasarım, üretim ve gerekli görülen testlerinin
ulusal ve uluslararası şartlara uygun yapılmasını sağlayarak Türkiye’nin kalkınma hedeflerine
katkı sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Medikal cihaz ve araç/gereç sektöründe hizmet vermekte olan özel ve kamu kuru-

luşları ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların araştırma ihtiyaçları olan konularda öncelikleri,
ülke gereklerine uygun biçimde belirleyerek yeni malzeme, ürün, işlem, yöntem, teknolojik
sistemler ve üç boyutlu tasarım ve üretim sistemleri üzerinde araştırmalar yapmak; tıpta kul-
lanılmakta olan ürün ve sistemleri geliştirmek üzere çalışmalar yapmak ve yapılmakta olan ça-
lışmaları imkanlar dahilinde desteklemek.
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b) Medikal ve tıbbi cihaz sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücü için eğitim faa-
liyetlerine katılmak, hazırlanmak, sunmak, desteklemek ve takibini yapmak.

c) Araştırma sonuçlarını sanayicilere duyurmak, yeni bir malzeme, ürün, işlem veya
yöntemin üretim safhasına geçmesi için zorunlu olan teçhizat, sistem ve özellikleri belirlemek.

ç) Medikal cihaz sektöründe kullanılmakta olan teçhizat üretim ve yöntemleri ile işlet-
melerde karşılaşılan teknolojik güçlükler konularında danışmanlık yapmak; işlem, malzeme
ve ürünlerdeki kusurların sebeplerinin giderilmesine, malzeme ve ürünlerin özelliklerinin be-
lirlenmesi ve kontrolüne, programlama ve bilgi işlem çalışmalarına yardımcı olmak ve siste-
matik cihaz ve teçhizat analizleri yapmak.

d) Diğer araştırma ve eğitim kurumları ile medikal cihaz üretim sektöründe çalışmakta
olan sanayi kuruluşlarında standart dışı üretimi güç olan araç, gereç, cihaz ve teçhizat üretmek
ve ülke araştırmacılarına, araştırmaları için gerekli olan özel alet ve teçhizatı Merkez içinde
geliştirmek, ihtiyaç duyulanları gerek kendisi, gerek diğer araştırma ve sanayi kuruluşları için
üretmek, özel ve hassas alet ve teçhizatın ayar, analiz, test ve benzeri hizmetleri imkânlar öl-
çüsünde yerine getirmek.

e) Gerektiğinde bir üretim tekniğini ve bu teknikteki sorunları incelemek üzere sınırlı
sayıda prototip üretim yapmak.

f) Merkezin çalışma alanlarına giren konularda seminer, sempozyum, kongre, konfe-
rans, çalıştay gibi bilimsel toplantılar düzenlemek veya katılmak, yayımlar yapmak, araştır-
ma-geliştirme fuarı düzenlemek veya katılmak.

g) Merkezin, 5 inci maddede tanımlanan amaçlarına uygun olarak sanayi ve kamu ku-
ruluşlarının talepleri doğrultusunda bu kuruluşlarca desteklenen orta vadeli araştırma-geliştirme
projelerini sözleşmeli olarak yapmak; uzun vadeli, özel amaçlı uygulamalı stratejik araştırmalar
yapmak.

ğ) Araştırma-geliştirme sonuçlarını uygulamaya aktarmak amacıyla ilgili mevzuat doğ-
rultusunda işletmeler kurmak ve/veya ortak olmak.

h) Merkezin, araştırıcı ve teknik personelini eğitmek, Üniversitelerde, sanayi kesiminde
ve diğer araştırma kuruluşlarında görevli araştırıcı ve teknik personelin eğitimine yardımcı olmak.

ı) İlgili sanayi kuruluşu ve kişilere teknik danışmanlık ile analiz, muayene ve ölçme,
inceleme hizmetleri vermek.

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; Rektör tarafından, Üniversitenin ilgili bölümlerinde çalışan

ve konuyla ilgili alanlarda deneyimli olan öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlen-
dirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Rektör tarafından; Müdürün önerisi üzerine Rektör, Müdüre çalışmalarında yardımcı
olacak iki müdür yardımcısını, Üniversitedeki görevli öğretim elemanları arasından görevlen-
direbilir. Müdür yardımcılarının görevi, Müdürün görevi sona erdiğinde sona erer.

(3) Müdür görevi başında olamayacağı durumlarda, bir müdür yardımcısını veya Yö-
netim Kurulu üyelerinden birini vekil bırakır. Müdürün altı aydan daha fazla bir süreyle görevi
başında bulunmaması durumunda görevi sona erer ve yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulunun belirlediği genel stratejiler doğrultusunda Merkez faaliyetlerinin

düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
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b) Merkezin amacına, faaliyetlerine uygun her türlü kararı almak ve uygulamak.
c) Rektörün uygun görüşü ile Merkez araştırma ve proje planlamaları ile bütçelerinin

oluşturulması, yürütülmesi, gerçekleştirilmesi, neticelendirilmesine ilişkin iş ve işlemleri yü-
rütmek, yürütülmesini sağlamak.

ç) Merkez organları arasında koordinasyonu sağlamak.
d) Merkezde ihtiyaç duyulan personeli belirlemek ve Rektörün onayına sunmak.
e) Yıllık bütçeyi hazırlamak, kabul edilen yıllık bütçeyi uygulamak, yılsonunda gelir-

gider dengesine ilişkin hesapları hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.
f) Yönetim ve Danışma Kurullarına başkanlık yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; medikal cihazlar konusunda en az bir uzman olmak

kaydıyla ve Müdür ile birlikte toplam altı kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin en çok
üçü Üniversite kadrosunda olmak kaydıyla medikal cihaz sektöründe çalışmış/çalışan sanayi-
cilerden de seçilebilir. Üyeler üç yıl süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Üyelik süresi
tamamlanan üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde
kalan süreyi tamamlamak üzere Rektör tarafından yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; yılda en az bir kez olağan ve gerektiğinde Müdürün daveti üzerine
olağanüstü toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve ka-
rarlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların
eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri konusunda genel stratejileri belirlemek, amaç ve çalışma alanı

ile ilgili kararları almak ve uygulamak.
b) Danışma Kurulu üyelerini seçmek ve Rektörün onayına sunmak, gerekli hallerde

değiştirilmesi için teklifte bulunmak.
c) Bu Yönetmelikte belirlenen konularda Müdürün gündeme getirdiği konuları görüş-

mek ve karara bağlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışma alanlarında faaliyet gösteren,

ulusal ve uluslararası alanda medikal ve imalat sektöründe uzman, teorik ve pratik bilgi biri-
kimine sahip beş kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine
Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Üyelik süresi tamamlanan üye yeniden görev-
lendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere
aynı usulle yeni üye seçilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az bir kez toplanır ve tüm karar-
larını toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetlerinin yürütülmesinde ve geliştirilmesinde Yönetim Kurulu ve

Müdüre tavsiyelerde bulunmak.
b) Merkezin eğitim faaliyetlerine yönelik önerilerde bulunmak.
c) Sektörle ilgili teknolojik gelişmeler ile ilgili bilgilendirmeleri yapmak.
ç) Makinelerin ve teçhizatın tedarik sürecine yardımcı olmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Proje ekipleri ve proje yürütücüleri
MADDE 14 – (1) Merkez tarafından yürütülen araştırma, geliştirme ve prototip üretim

projelerini yürütmek üzere Müdür tarafından en az iki kişiden oluşan bir proje ekibi oluşturulur.
Proje ekibindeki kişilerden biri Müdür tarafından proje yürütücüsü olarak görevlendirilir.
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(2) Proje ekiplerinin oluşturulması, görevlendirilmeleri, her bir araştırmacının aynı za-
manda kaç projede görev alabilecekleri, proje bütçelerinin hazırlanması, kabulü gibi usul ve
esaslar Müdürün teklifi ile Senato tarafından belirlenir.

Eğitim faaliyetleri ve gerçekleştirilmesi
MADDE 15 – (1) Merkez tarafından Danışma Kurulunun belirlemiş olduğu konularda

eğitim planlarının, dokümanların, makine/teçhizatın ve eğitim ortamlarının hazırlanması ko-
nularında Müdür tarafından en az iki kişiden oluşan eğitim ekibi oluşturulur. Eğitim ekibindeki
kişilerden biri Müdür tarafından eğitim koordinatörü olarak görevlendirilir.

(2) Eğitim personelinin oluşturulmaları, görevlendirilmeleri, her bir araştırmacının aynı
zamanda kaç projede görev alabilecekleri, proje bütçelerinin hazırlanması, kabulü gibi usul ve
esaslar Müdürün teklifi ile Senato tarafından belirlenir.

Personel ihtiyacı
MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından kar-
şılanır.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 17 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin demirbaşına kaydedilerek kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.
—— • ——

Karadeniz Teknik Üniversitesinden:
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/2/2001 tarihli ve 24316 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz
Teknik Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

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

rütür.
—— • ——

Karadeniz Teknik Üniversitesinden:
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM ÖN LİSANS VE

LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/12/2010 tarihli ve 27794 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karade-
niz Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
yürürlükten kaldırılmıştır.

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

rütür.
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden:

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DÖNER 

SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Döner

Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine

ilişkin esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin eğitim, öğretim, araştırma ve

uygulama birimlerinin döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü ve 58 inci maddeleri ile 18/6/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yö-

netmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İşletme: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,

b) Rektör: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörünü,

c) Üniversite: Kütahya Dumlupınar Üniversitesini,

ç) Yönetim Kurulu: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

d) Yürütme Kurulu: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yönetim Kurulunca İşletmeyi

idare etmek üzere kurulan Yürütme Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İşletmenin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları,

Harcama Yetkilisi ve Sermaye Limiti

İşletmenin faaliyet alanları

MADDE 4 – (1) İşletme çalışmaları sırasında eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bu-

lunan uygulamayı ön planda tutmak ve Üniversitenin esas faaliyetlerini aksatmamak kaydıyla

aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:

a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından

talep edilecek konularda; bilimsel görüş vermek, proje hazırlamak, araştırma, uygulama ve

benzeri hizmetleri yapmak, kurslar ve hizmet içi eğitim programları hazırlamak ve uygulamak,

seminer, konferans, panel ve sempozyum düzenlemek, sınavlar yapmak.

b) Bilimsel sonuçların uygulanmasını ve teknolojiye dönüşümünü sağlamak.

c) Üniversitenin faaliyet alanı ile ilgili her türlü danışmanlık, uygulama, plan, deney

raporları, fizibilite etüdü, model deneyleri, bilgi işlem, iş değerlendirmesi ve organizasyon yap-

mak, ölçme, ölçü ayarı hizmetleri yapmak ve bunlara ilişkin raporlar hazırlamak.
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ç) Sanayi kuruluşlarınca üretilen çeşitli malların standartlara uygunluğu konusunda ra-
porlar düzenlemek, analiz ve ölçümler yapmak, projeler hazırlamak veya uygulamak.

d) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek hizmet birimlerinin faaliyet alanı ile sınırlı
olmak üzere iş, hizmet ve mal üretiminde bulunmak ve elde edilen ürünleri Rektörün izni alın-
mak koşuluyla pazarlamak ve satmak, tesis işletmeciliği yapmak.

e) Laboratuvar, atölye, arazi ve benzeri hizmet birimlerinde yapılacak tetkik, analiz,
deneyler, kalite kontrol hizmetleri, her çeşit cihaz, makine, alet edevat ve benzerlerinin bakım,
onarım ve tamir işlerini yapmak.

f) Üniversitenin faaliyet alanı ile ilgili her türlü yayın ve basım işlerini yapmak.
Yönetim organları

MADDE 5 – (1) İşletmenin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur.
(2) Yönetim Kurulu, işletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluşturabilir ve yet-

kilerini uygun gördüğü ölçüde; sınırları belirli olmak ve yazılı olmak kaydıyla Yürütme Kuru-
luna devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör
yardımcısı, üç öğretim elemanı (dekan ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve döner sermaye
işletme müdürü olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Yürütme Kurulu, Başkanın çağrısı ile en az üç üyenin katılımı ile toplanır ve kararlar
üye tamsayısının salt çoğunluğuyla alınır.

Harcama yetkilisi

MADDE 6 – (1) Harcama yetkilisi, bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir birimin en
üst yöneticisi veya anılan görevi yürütmekle görevlendirilen kişidir. İlgili mevzuat hükümleri
kapsamında; harcama yetkilileri, yazılı olarak ve sınırları açıkça belirtilmek şartıyla yetkilerini
yardımcılarına veya hiyerarşik olarak kendilerine en yakın Üniversite personeline devredebi-
lirler.

Sermaye limiti

MADDE 7 – (1) İşletmenin sermaye limiti 100.000,00 (Yüzbin) Türk Lirasıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 8 – (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
Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin
Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 9 – (1) 25/2/2019 tarihli ve 30697 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kü-
tahya Dumlupınar Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmış-
tır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rek-
törü yürütür.
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Mardin Artuklu Üniversitesinden:

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ TURİZM EĞİTİM, UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm 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; Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Eğitim, 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 (MAUTURAM): Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Eğitim, Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Mardin Artuklu 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) Mardin ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde turizmin sağlıklı gelişimi ve ekonomi

içerisinde oynadığı itici güç rolünün sürmesi için bilimsel araştırmalar yapmak.
b) Turizme veri oluşturan kültürel, tarihsel ve çevresel değerlerin korunmasına ve ge-

liştirilmesine katkıda bulunmak. 
c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında turizme taraf olan kamu ve özel sektör kurum

ve kuruluşları arasında eşgüdüm sağlanmasına katkıda bulunmak.
ç) Turizm bilinci oluşturmak ve geliştirmek yönünde çalışmalar yapmak. 
d) Türkiye’nin yabancı ülkeler nezdinde etkin tanıtımı için yapılacak çalışmalara yar-

dımcı olmak.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde turizmle ilgili konularda araştırma ve çalış-

malar yapmak ve projeler yürütmek.
b) Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde turizmle ilgili konularda yapılacak araştırma,

çalışma ve projeleri teşvik etmek.
c) Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde resmî ve/veya özel kurum ve kuruluşlarla

ilgili mevzuat hükümleri kapsamında turizm amaçlı iş birliği yapmak, bilimsel toplantılar dü-
zenlemek, ortak projeler geliştirmek ve yürütmek. 

ç) Yapılan araştırma ve çalışmaların sonuçlarını yayımlamak.
d) Merkezin amaçları ile ilgili yayın yapmak, yayın yapılmasını desteklemek ve süreli

yayın çıkarmak.
e) Turizm sektörü ihtiyaçlarını dikkate alarak kısa, orta ve uzun süreli eğitim program-

ları geliştirmek ve düzenlemek.
f) Oluşturulacak bilgi, kaynak ve uzman birikimi ile Merkezin amaçlarına uygun düşen

konularda çalışan lisansüstü ve doktora öğrencilerine yardımcı olmak.
g) Merkezin amaçlarına uygun araştırma projelerinin başlatılması ve yürütülmesi ko-

nularında danışmanlık hizmetleri vermek.
ğ) Merkezin amaçlarına uygun Rektörlükçe verilen diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

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 Turizm Fakültesi öğretim üyeleri arasından Rek-
tör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendi-
rilebilir. Rektör, Müdürün önerisiyle Üniversitenin aylıklı öğretim üyeleri arasından bir kişiyi
çalışmalarında Müdüre yardımcı olmak üzere Müdür Yardımcısı olarak görevlendirebilir. Mü-
düre görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcısı vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı geçe-
mez. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi
sona erdiğinde yardımcısının da görevi kendiliğinden sona erer. Rektör gerekli gördüğü du-
rumlarda Müdürü görev süresi bitmeden önce görevden alabilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin çalışmalarının yürütülmesini sağlamak.
b) Danışma Kurulu ile Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak.
ç) Merkezin idari ve bilimsel çalışmalarını Yönetim Kuruluna sunmak, onay aldıktan

sonra uygulamak.
d) Çalışmalarla ilgili yıllık raporları zamanında Yönetim Kuruluna sunmak.
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e) Merkez bünyesinde oluşturulan birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve
denetlemek.

f) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarını ve stratejik planını hazırlamak, Yöne-
tim Kurulunun görüşüne sunmak ve onay alındıktan sonra uygulamak.

g) Proje gruplarının çalışma ekiplerini kurmak.
ğ) Merkezin personel ihtiyacını tespit etmek, Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Rek-

töre sunmak.
h) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Rektöre sun-

mak.
Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Müdürün önerisi ile
Üniversitenin aylıklı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilecek üç öğretim
üyesi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Herhangi bir nedenle ayrılan
üyenin yerine, aynı usulle yenisi görevlendirilir. Görevi sona eren üye tekrar görevlendirilebilir.
Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğun-
lukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyetlerini değer-
lendirmek üzere yılda en az iki kez toplanır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdür tarafından sunulan, Merkezin idari ve bilimsel çalışmalarını incelemek ve

karara bağlamak.
b) Danışma Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda yapılacak uygulamalarda Mü-

düre yardımcı olmak.
c) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini incelemek ve değerlendirmek.
ç) Müdürün önereceği proje grubu veya birimleri ile bunların başkanlarını seçme ko-

nusunda karar almak ve işleyiş kurallarını belirlemek.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.
e) Müdürün önereceği konular hakkında karar almak.
f) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.
g) Müdür tarafından her yılın Ocak ayının ikinci haftasının son iş günü hazırlanan yıllık

çalışma program taslağını değerlendirerek karara bağlamak.
ğ) Müdür tarafından her yılın Aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da

Rektörün isteği üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Merkezin genel du-
rumu ve işleyişi hakkında hazırlanan yıllık çalışma raporunu karara bağlamak.

h) Gerekli durumlarda Müdür tarafından önerilen Merkez birimlerinin, çalışma grup-
larının oluşturulmasını karara bağlamak.

ı) Üniversitenin tüm birimleri ile Merkezin amaçları doğrultusunda iş birliğinin sağ-
lanmasında Müdüre yardımcı olmak.

i) Merkezin ödenek ve akademik, idari, teknik personel ihtiyaçlarını karara bağlamak.
j) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinlik-

lerde görev alacak kişileri belirleyerek karara bağlamak.
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Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu üyeleri, Müdür tarafından önerilen Üniversite için-
den ve istekleri halinde Üniversite dışından konu ile ilgili uzman kişiler ve turizm sektörü tem-
silcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilen en fazla 10 üyeden oluşur. Danışma Kurulu
üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.
Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Danışma Kurulu toplantılarına Müdür baş-
kanlık eder.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, Müdürün başkanlığında yılda en az iki
defa, gerekli durumlarda daha fazla olmak üzere toplanır. Danışma Kurulu toplantısı için salt
çoğunluk aranmaz, ancak kararlar katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oylama so-
nucunda oyların eşit olması halinde başkanın kararı belirleyicidir.

(3) Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması durumunda Danışma
Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Kararları istişari nitelikte olan Danışma Kurulunun görevleri şun-
lardır:

a) Merkezin genel stratejilerini ve politikalarını oluşturmaya yardımcı olmak.
b) Merkezin etkinlikleri doğrultusunda paydaşlarla iş birliğinin geliştirilmesini sağla-

mak üzere Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.
c) Her yılın Aralık ayının ilk haftasının son iş gününün mesai bitimine kadar, Danışma

Kurulu üyeleri kendi bulundukları birimlerin Merkez ile iş birliği kapsamında yaptıkları ve bir
sonraki yıl için yapmayı planladıkları tüm etkinliklerini, görüş ve önerilerini bir rapor halinde
Yönetim Kuruluna sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 14 – (1) Müdür tarafından gerekli görüldüğü takdirde, bir veya daha çok hiz-
met dalı için, işlerin daha verimli yürütülebilmesi amacıyla, Müdürün önerisi ve Yönetim Ku-
rulu kararıyla, süreli/süresiz görev yapacak olan birimler ya da çalışma grupları oluşturulabi-
lir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek per-
sonel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-
kümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2701 

—— • —— 
Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2702 
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Reyhanlı 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2656 

—— • —— 
Keles Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2700 
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Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2670 

—— • —— 
Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2669 

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

 
 2675 
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Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2714 

—— • —— 
İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 2635 
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Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 2650 

—— • —— 
Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 2690 

—— • —— 
İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 2634 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

2 ADET 60 KVA 400 V. DUAL ELEKTROJEN GRUBUNUN MONTAJLI OLARAK 

ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

DHMİ Genel Müdürlüğü Adnan Menderes Havalimanı Başmüdürlüğünden: 

Başmüdürlüğümüz ihtiyacı olarak: 2 Adet 60 KVA 400 V. Dual Elektrojen Grubunun 

Montajlı olarak Alımı İşi Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

İhale Dosya Numarası: 2021/4 

1-İdarenin : 

a) Adresi: DHMİ Adnan Menderes Havalimanı Başmüdürlüğü - Gaziemir/İZMİR  

b) Telefon ve Faks numarası: (232) 274 26 26 Fax: 274 20 02 

c) Elektronik posta adresi (varsa):-- 

2- İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı: 2 Adet 60 KVA 400 V. Dual Elektrojen Grubunun Montajlı 

olarak alımı/Mal alım  

b) Teslim yeri: DHMİ Adnan Menderes Havalimanı Başmüdürlüğü Karaburun Akdağ 

Radar İstasyonu/İzmir 

c) Teslim Tarihi: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 (Altmış) gün içersin de teslim 

edilecektir. 

3-İhalenin 

a) Yapılacağı yer: DHMİ Adnan Menderes Hava Limanı Başmüdürlüğü İdari Blok Kat: 3 

Satın Alma ve İkmal Müdürlüğü Toplantı Salonu Gaziemir/İZMİR  

b) Tarihi ve saati: 19 / 04 / 2021 Pazartesi saat : 11.00 

4- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri  

4.1. İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler 

4.1.1) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

4.1.1.1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya 

da esnaf ve sanatkarlar odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 

Odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret 

ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel 

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, 
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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 sirkülerine ilişkin bilgiler, 

4.1.3) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,  

4.1.4) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.5) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

4.1.6) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası/Ticaret Odası 

bünyesinde bulunun Ticaret Sicil Memurlukları veya serbest Muhasebeci, yeminli mali müşavir 

ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren 

standart forma uygun belge. 

4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler. 

4.2.1-Dizel motor, alternatör, kontrollü kumanda ve güç panolarını üreten firmalar ISO 

9001 kalite standardı belgesine haiz olacak olup belgeleri teklif ile birlikte verilecektir. 

4.2.2- İncelenmek üzere teklif edilen ( Grup Seti ) ne ait birer takım komple sistemi içeren 

parça kataloğu, işletim bakım kitabı, elektrik şemaları ile Dizel motoru, Alternatör, Elektronik 

Kontrol paneli ve Güç Panosuna ait teknik bilgi ve orijinal dokümanlar, Elektrojen Gruplarının 

teknik özelliklerini belirtir orijinal kataloglar teklif ile birlikte verilecektir. 

4.2.3-Satıcı firmanın Türkiye’de kendi servisi veya yetkili servisi bulunacak ve bunu 

kanıtlayan belgeleri teklifi ile birlikte vereceklerdir.  

4.2.4-Elektrojen Gruplarına ait fiyatlandırılmış yedek parça listesi teklifle birlikte 

verilecektir.  

4.2.5-İdare, teklif edilen yedek parça fiyatları üzerinden garanti süresi içinde (İdare ’den 

kaynaklanan arızalarda kullanılmak üzere) fiyat farkı ödemeksizin talep edebilecek olup, bu husus 

firma tarafından taahhüt edilecektir. Taahhütname teklif ile birlikte verilecektir 

4.2.6-Teklif edilen elektrojen gruplarının özeliklerini belirten Teknik şartnamenin ekinde 

istenilen bilgiler (EK: 1, EK: 2) doldurularak imalatçı firma tasdikini müteakip teklifle birlikte 

verilecektir. 

4.2.7-Verilecek Dokümanlar şartnamedeki sıralamaya göre, teklif edilen elektrojen 

gruplarının özelliklerini açıklayıcı ve net olarak belirtir şekilde olacaktır. Teklif dosyasına istenen 

tüm belgeler konulacak ve bunlar için indeks hazırlanacaktır. 
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4.2.8- Elektrojen Grupları için teklifler, montajlı anahtar teslimi ve 2 Yıl Garanti 

süresindeki yıllık bakımları veya 500 saatlik bakımları (hangisi önce dolarsa) dahil olarak fiyat 

verilecektir 

4.3.-Bu ihalede Benzer iş olarak kabul edilecek işler. 

4.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

6- Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim (iş 

ortaklığı veya konsorsiyum) yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden 

istekliye ihalenin tamamında %15 (yüzde onbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli 

malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala ilişkin yerli 

malı belgesini/belgelerini sunmaları zorunludur. 

7- İhale Dokümanın görülmesi ve satın alınması; 

7.1) İhale Dokümanı 50.TL (elli türklirası) karşılığı istekliler tarafından yetkili kişilerce 

imzalanmış isteklilerin adres, vergi numarası vb bilgileri ile birlikte DHMİ Adnan Menderes 

Havalimanı Başmüdürlüğü İdari Blok Kat:3 Satın Alma ve İkmal Müdürlüğü Gaziemir/İZMİR 

adresinden satın alınabilir veya görülebilir. 

7.2) İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın Almaları zorunludur. 

8- Teklifler İhale tarih ve saatine kadar DHMİ Adnan Menderes Havalimanı 

Başmüdürlüğü İdari Blok Kat: 3 Satın Alma ve İkmal Müdürlüğü Gaziemir/İZMİR adresine elden 

teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (son 

teklif verme) günü ve saatinde idaremize ulaşmayan teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

9- İstekliler tekliflerini, her bir 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 bir 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 ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

12- İhaleye konsorsiyumlar teklif veremez. 

13- Bu İhalede kuruluşumuz 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi 

olmayıp satın alma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etmemekte kısmen ihale etmekte veya 

tercih ettiği talibe vermekte tamamen serbesttir. 

 2655/1-1 
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BASINÇLI HAVALI TESTERE ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
İşin Adı: Basınçlı Havalı Testere alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İhale Kayıt Numarası : 2021/699245 
Dosya No  : 2142011 

1-İdarenin  
a) Adresi :Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık 

Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2   67090 
ZONGULDAK  

b) Telefon numarası 
c) Faks numarası 

: 0 372 259 40 00 (30 HAT), 0 372 252 40 00 (8 HAT) 
: 0 372 251 19 00 

2-İhale konusu işin nev’i   
a) Niteliği, türü ve miktarı : Basınçlı Havalı Testere,1 Kalem  
b) Teslim yeri : TTK Genel müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 
Tesellüm Şefliği Ambarı 

c) Teslim tarihi  : Sözleşme tarihinden itibaren 60 gün içinde teslimat 
yapılacaktır. 

3-İhalenin   
a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  
b) Tarihi ve saati : 21.04.2021 Çarşamba saat 15:00 
c) Dosya no : 2142011 

4-İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik 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, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile 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, ilgisine 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 İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat, 
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi  
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h) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin 
listesi, 

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

ayrı verilmesi zorunludur. 
j) Firmalar teklifleri ile birlikte ; 
a- ATEX direktifine göre Avrupa Konseyince onaylanmış bir Akredite kuruluş tarafından 

tanzim edilen, malzemenin grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ve ihale tarihi 
itibariyle geçerli olan belgelerini, (Belgenin üzerinde geçerlilik tarihine ilişkin herhangi bir bilgi 
bulunmuyorsa belgeye ilave olarak belgenin ihale tarihi itibariyle geçerli olduğu belirtilen 
akredite kuruluşun yazısı) 

b- 2014/34/AT ye göre düzenlenmiş AB Uygunluk Beyanını (Declaration of conformity) 
vereceklerdir. 

5- İhale konusu işe ilişkin istenilen kalemlere kısmi teklif verilemeyecektir. 
6- İstekliler, tekliflerini Türk Lirası (TL),Euro (€), ABD Doları (USA $) veya İngiliz 

Sterlini (UK £) olarak verebilecektir. 
7- İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan sadece yerli isteklilere açıktır. Yerli 

malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15(yüzde on beş) oranında fiyat avantajı 
uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için 
teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini sunması zorunludur. 

8- İhale dokümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa 
Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad.(Aşkabat Cad.) 19. Sok. 
No: 22 Bahçelievler /ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 30,00 TL karşılığı 
temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9- Teklifler 21.04.2021 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı 
Bülent Ecevit Caddesi No: 125 Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu 
değildir. 

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

11- İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

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

13- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
14- Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir. 
14.1. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 
15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.  

İlan olunur. 
 2646/1-1 
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10 YIL SÜRELİ GELİR PAYLAŞIM MODELİ İLE GÜNEŞ ENERJİSİNDEN 
ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ YAPIMI/İŞLETİLMESİ İŞİ  

İHALE EDİLECEKTİR  
Iğdır İli Aralık Belediye Başkanlığından: 
1. İdarenin 
a) Adı: Aralık Belediye Başkanlığı 
b) Adresi: Karşıyaka Mahallesi Atatürk Caddesi No: 2 
c) Telefon-Faks Numarası: 0476 411 20 15/0476 411 28 22 
2. İhalenin Konusu: Mülkiyeti Aralık Belediyesine ait Mollahacı mevkiinde  6 ada 1 

parseldeki taşınmaz üzerine 10 Yıl Süreli Gelir Paylaşım Modeli İle Güneş Enerjisinden Elektrik 
Üretim Santrali Yapımı/Kurulumu İşi ve Santral İşletim işi ve 2886 sayılı Kanun’un 35/a maddesi 
gereği, kapalı teklif %4'den az olmamak üzere %1 (Yüzde bir) oranında ve katlarında arttırma 
suretiyle ihale edilecektir. 

İşin Muhammen bedeli 5.119.143,33 TL (BeşMilyonYüzOnDokuzBinYüzKırkÜçLira 
OtuzÜçKuruş) olup, %10 geçici teminatı 511.914.33 TL (BeşYüzOnBirBinDokuzYüzOnDörtLira 
OtuzÜçKuruş)’dir 

3. İhale 31/03/2021 Çarşamba günü saat 10:00’da Aralık Belediye Başkanlığı odasında 
encümence yapılacaktır. 

4. İhaleye iştirak edeceklerden istenilecek belgeler: 
a) Kanuni ikametgâh belgesi. 
b) Türkiye’de Tebligat için adres beyanı, 
c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi. (2021 yılı içerisinde alınmış olması 

gerekmektedir.) 
A- Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
B- Tüzel Kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi 

odasından veya idare merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeden veya benzeri bir makamdan 
ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge 
(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu 
ülkedeki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması 
gerekmektedir.) 

C- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 
birinin (i)ve (ii) deki esaslara göre temin edecekleri belge. 

ç) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi; 
A- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri 
B- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 
konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.) 

C- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 
her birinin (i) ve (ii) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge; 
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D- İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak 
kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi 
(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu 
ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması 
gerekmektedir.) 

d) Geçici Teminat belgesi  
e) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak girişim 

beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde 
noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale 
sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.) 

f) Teklif mektubu 
g) Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden, ihale ilan tarihinden sonra 

alınmış belge, 
ğ) Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sosyal Güvenlik 

Kurumu Müdürlüğünden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge, 
h) İsteklinin, 2886 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve 

sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair beyanname 
ı) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğe uygun 

beyanname 
i) İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslı, 
Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (e), (h), (i), (j) ve (k) bentlerindeki 

belgeleri temin etmekle mükelleftir. 
İstekliler yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte ihale şartnamesinin ekindeki örneğine 

uygun hazırlayacakları tekliflerini içeren iç zarfın da yer aldığı dış zarflarını kapatacak açma yeri 
imzalanacak veya kaşelenecektir. Ön yüzüne “Dazkırı Belediyesi İhale Komisyonu Başkanlığına” 
yazılacaktır. Yine aynı zarfın üzerine isteklinin tebligat adresi ve ticari unvanı yazılı olacaktır. 

Zarf ihale saatine kadar sıra numaralı alındı karşılığında İhale Komisyonu başkanlığına 
teslim edilecektir. 

5. İhaleye katılacaklardan istenecek yeterlilikler. 
6. İhale ve sözleşmeye ait bütün vergi, resim, harç, tellaliye, ulaşım, nakliye, sözleşme, 

gazete ilan bedelleri ve ihale dokümanında belirtilen diğer giderler yükleniciye aittir. 
7. Telefonla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul 

edilmeyecektir. 
8. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale şartnamesinde istenilen hususları yerine 

getirmeleri gerekmektedir. 
9. İş bu ihaleye ait ihale dokümanı, Fen İşleri Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde 

ücretsiz görülebilir, İştirak edecekler 5.000,00 TL karşılığında idarece onaylı ihale dokümanını 
satın alması zorunludur. 

10. Belediyemiz Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
 2658/1-1 
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20 YIL SÜRELİ GELİR PAYLAŞIM MODELİ İLE GÜNEŞ ENERJİSİNDEN 
ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ YAPIMI/KURULUMU/İŞLETİLMESİ İŞİ  

İHALE EDİLECEKTİR 
Yozgat İli Sorgun Belediye Başkanlığından:  
1. İdarenin: 
a) Adı: Sorgun Belediye Başkanlığı 
b) Adresi: Sorgun Belediye Başkanlığı, Bahçelievler Mahallesi Hürriyet meydanı No: 1 

Sorgun/Yozgat Telefon No: 03544151236 Faks Numarası: 03544153425 
2. İhalenin Konusu, Sorgun Belediyesi tarafından, aşağıda özellikleri belirtilen 

gayrimenkul, ihale ilanı, ihale şartnamesi, sözleşme ve eki teknik şartnameler ile Sorgun 
Belediyesi 24.07.2019 tarih ve 125 karar numaralı Belediye Meclis Kararı ile 26.02.2020 tarih ve 
196 karar numaralı Belediye Encümen kararı doğrultusunda Mülkiyeti Sorgun Belediyesine ait 
Aydınlıkevler Mahallesi 55 Ada 12 parsel sayılı taşınmaz üzerine 20 Yıl Süreli Gelir Paylaşım 
Modeli İle Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Santrali Yapımı/Kurulumunu işletilmesini (idari 
şartname ekinde yer alan uygulama projesi ve teknik şartnameye uygun olarak) 2886 sayılı 
Kanun’un 35/a maddesine göre (Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesisi) yöntemi ile Kapalı Teklif 
usulü ihalesi 20 yıl süre ile işletilmesini, bu sürenin sonunda teknik şartnamesindeki şartlara haiz, 
kullanabilir bir şekilde belediyemize devredilmesi işidir. Söz konusu GES ihalesine ait 20 yıl 
süreli Gelir paylaşım oranları ilk 10 yılın geliri % 85 yüklenici adına %15 İdare adına geri kalan 
son 10 yılın geliri ise % 65 Yüklenici adına % 35 ise İdare adına gelir paylaşımı oranı üzerinden 
idare lehine artırma yapılarak ihaleye çıkarılmıştır.  

GES Yapım işinin proje bedeline ait muhammen bedeli 6.400.000,00-TL (Altı milyon 
dört yüz bin Türk lirası)’ olup %3 Geçici teminatı 192.000,00 TL( Yüz Doksan İki Bin Türk 
Lirası) dır. Bu projeye ait işçilik, malzeme vb. diğer giderlerin tamamı yüklenici firma tarafından 
karşılanacaktır.  

3. İhale 09/04/2021 Cuma günü saat 15:00’da Sorgun Belediye Başkanlığı odasında 
belediye encümeni tarafından yapılacaktır.  

4. İhaleye iştirak edeceklerden istenilecek belgeler:  
a) Kanuni ikametgâh belgesi. (her ortak için ayrı ayrı verilecektir.) 
b) Türkiye’de Tebligat için adres beyanı .( her ortak için ayrı ayrı verilecektir.) 
c)Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi  
d) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,  
e) Tüzel Kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi 

odasından veya idare merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeden veya benzeri bir makamdan 
ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge 
(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu 
ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması 
gerekmektedir.)  

f) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 
birinin (d)ve (e) deki esaslara göre temin edecekleri belge.  
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g) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi; 
1- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri  
2- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk 
konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)  

3- İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak 
kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi 
(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu 
ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması 
gerekmektedir.) 

h) Geçici Teminat belgesi  
i) İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğe uygun olarak girişim 

beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde 
noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale 
sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)  

j) Teklif mektubu  
k) Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden, ihale ilan tarihinden sonra 

alınmış belge, 
l) Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sosyal Güvenlik 

Kurumu Müdürlüğünden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge, 
m) İsteklinin, 2886 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve 

sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair beyanname  
n) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğe uygun 

beyannamesi,  
o) İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslı, Ortak girişimlerde her 

bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (e), (h), (k) ve (ı) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. 
İstekliler yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte ihale şartnamesinin ekindeki örneğine uygun 
hazırlayacakları tekliflerini içeren iç zarfın da yer aldığı dış zarflarını kapatacak açma yeri 
imzalanacak veya kaşelenecektir. Ön yüzüne “Sorgun Belediyesi İhale Komisyonu Başkanlığına” 
yazılacaktır. Yine aynı zarfın üzerine isteklinin tebligat adresi ve ticari unvanı yazılı olacaktır. 
Zarf ihale saatine kadar sıra numaralı alındı karşılığında İhale Komisyonu başkanlığına teslim 
edilecektir. 

5. İhale ve sözleşmeye ait bütün vergi, resim, harç, ulaşım, nakliye, sözleşme, ve ihale 
dokümanında belirtilen her türlü giderler yükleniciye aittir. 

6. Telefonla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul 
edilmeyecektir.  

7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale şartnamesinde istenilen hususları yerine 
getirmeleri gerekmektedir. 

8. İş bu ihaleye ait ihale dokümanı, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden mesai saatleri 
içerisinde ücretsiz görülebilir, İştirak edecekler 3.000,00 TL karşılığında idarece onaylı ihale 
dokümanını satın alması zorunludur.  

9. Belediyemiz Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
 2707/1-1 
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100 ADET İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Ankara Beypazarı Azmak Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:  

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan Ankara Beypazarı Azmak Küçük Sanayi Sitesine ait 100 adet 

işyeri yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1- İdarenin Adresi : Beytepe Mah. Kayhan Güven Cad. No: 45 Beypazarı/ 

ANKARA 

2- İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 100 adet işyeri yapım işi 

b) Yapılacağı yer : Beypazarı/ANKARA 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır.  

d) İşin süresi : 30/11/2022 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif Bedeli (2021 B.F. ile) : 56.397.000 TL  

f) Geçici Teminatı :   1.691.910 TL 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer  : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 

Yolu 2151 Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu Toplantı 

Salonu Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati : 13/04/2021 - Saat 10.00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4)  İş Deneyim Belgesi. 
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İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 
olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veya yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen 
bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin ve 
bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen 
diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir. 
İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48/7. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği veya Mimar Bölümleri ihale konusu iş veya benzer 
işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 
maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.  
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Keşif bedelinin en az % 20 ‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, isteklilerce ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit 
ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 
bildirimi.  

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 
yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve 
sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali 
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu 
gösteren, standart forma uygun belge. 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 
hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; 
ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli 
mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra 
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge. 

F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 
işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 
tevsik eden belge. 
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G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

H) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

K) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde 

teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 

istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 

10.00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3’üncü maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7- İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151 Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında veya 

Ankara Beypazarı Azmak Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Beytepe Mah. 

Kayhan Güven Cad. No: 45 Beypazarı/ANKARA adreslerinde görülebilir veya 700 TL karşılığı 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

Eskişehir Yolu 2151 Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

8- İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.  

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır.  

10- KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 

ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Kooperatifimiz Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

 2727/2-1 
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GAZİANTEP ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 4 ÇARŞI İNŞAATI YAPIM İŞİ  
İHALE EDİLECEKTİR 

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Başkanlığından: 
Müteşebbis heyet başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Gaziantep Organize 

Sanayi Bölgesi 4 Çarşı İnşaatı Yapım İşi açık ihale usulü ile anahtar teslim ihale edilecektir. 
A) İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 
Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 
a) Adı  : Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet 

Başkanlığı 
b) Adresi  : Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 83120 nolu cadde 

Başpınar/GAZİANTEP 
c) Telefon numarası  : 0 342 337 11 01 - 337 82 80 
d) Faks numarası  : 0 342 337 13 71 
e) Elektronik posta adresi  : ihale@gaosb.org  
f) İlgili personelinin adı,  
   soyadı / unvanı  : Mehmet Selim SANCILI - Mimar 
  Can Mahmut YAPICI - İnşaat Mühendisi 
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli 

personellerle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. 
Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 
a) Adı  : Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi 4 Çarşı İnşaatı 

Yapım İşi  
b) Yatırım proje no’su/kodu  : Fİ-002 
c) İşin Süresi  : 365 gün dür. 
d) Yapılacağı yer  : 83414 nolu cadde 6399 Ada 1-2 Parsel Gaziantep / 

Şehitkâmil 
e) İşe ait (varsa) diğer bilgiler  : - 
Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati 
3.1. 
a) İhale usulü  : Açık ihale - Anahtar Teslim Götürü Bedel 
b) İhalenin yapılacağı adres  : Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 83120 nl cd. 

Başpınar/GAZİANTEP 
c) İhale tarihi  : 21/04/2021 
d) İhale saati  : 11: 00 
e) Son teklif verme tarihi ve saati  : 21/04/2021 - 10:00 
f) İhale komisyonu toplantı yeri  : Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü - Toplantı Salonu 
3.2. Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) 
saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. 

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri 
alınamaz. 
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3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde 
yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. 

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen 
saatte yapılır. 

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas 
alınır. 

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini 
4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye 

teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. 
a) İhale dokümanının görülebileceği yer  : Gaziantep Organize Sanayi Bölge 

Müdürlüğü - Fen İşleri Müdürlüğü 
b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer  : Gaziantep Organize Sanayi Bölge 

Müdürlüğü - Fen İşleri Müdürlüğü 
c) İhale dokümanı satış bedeli(varsa vergi dâhil)  : 7.500-TL+ KDV (YedibinbeşyüzTürk Lirası) 
4.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına 

uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale 
dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart 
form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak düzenlenir. 

Madde 5 - İhale dokümanının kapsamı 
5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır: 
a) İdari Şartname 
b) Teknik Şartnameler 
c) Sözleşme Tasarısı 
ç) Yapım İşleri Genel Şartnamesi. (İhale dokümanı kapsamında verilmeyecektir) 
d) Mahal ve İmalat Poz Listeleri. 
e) Özel İdari ve Teknik Şartname 
d) Projeler ve 3D Görseller  
g) İSG Yükümlülükleri Şartnamesi 
h) İhale konusu işin niteliğine uygun standart formlar. 
(Teknik Personel Taahhütnamesi, Yapı Araçları Taahhütnamesi, Banka Mektubu, Mali 

Durum Bildirimi, İhale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birinin taşınmadığına dair yazılı 
taahhütname, Geçici Teminat Mektubu, Teklif Mektubu, Kesin Teminat Mektubu, İş durum ve 
tutumu ile ilgili Beyan, Tasdik Şerhi, Yer Görme Belgesi… vs.) 

5.2. Ayrıca, İdari Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği 
zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale 
dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır. 

5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. 
Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif 
verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler 
değerlendirmeye alınmaz. İhale dokümanın da yer almayan standart formlar için Kamu İhale 
Kanunu standart formları kullanılabilir. 
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Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları 
6.1. Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. 

Ancak ihale dokümanının satın alındığına ilişkin formda ve/veya teklif mektubunda elektronik 
posta adresinin belirtilmesi ve bu adrese yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt 
edilmesi kaydıyla, İdare tarafından elektronik posta yoluyla bildirim de yapılabilir. 

6.2. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta mektubun postaya verilmesini takip eden 
yedinci gün, yabancı isteklilerde ise onuncu gün tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten önce 
muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır. 

6.3. Elektronik posta yoluyla yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu 
şekilde yapılan bildirimlerin aynı gün İdare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Aksi takdirde 
bildirim yapılmamış sayılır. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilmesi için tebligatın iadeli 
taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Elektronik posta yoluyla yapılan 
bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca belgelenir. 

6.4. Elektronik posta yoluyla yapılacak bildirimler, İdarenin resmi elektronik posta adresi 
kullanılarak yapılır. 

6.5. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat yukarıdaki esaslara 
göre pilot/koordinatör ortağa yapılır. 

6.6. İstekli olabilecekler ve istekliler tarafından İdareyle yapılacak yazışmalarda, 
elektronik posta ve faks kullanılamaz.  

B) İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE 
YETERLİLİK DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıya sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 
sunmaları gerekir. 

 a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr 
odası belgesi; 

 1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 
ve sanatkâr odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge, 

 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

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

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.  

c) İdari şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu. 
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 ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici 

teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını 

gösteren makbuzlar. 

 d) İdari şartname madde 7.5 de ayrıntısı belirtilen son on yıl içinde alınmış B-III grubu iş 

deneyim belgesi (yüklenici- iş bitirme) ile 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği 
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.  

 e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

 f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

 g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan 

isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi.  

ğ) İstekliler anahtar teslim tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için 
teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. (ihale 

dosyası içerisinde verilen formatta (poz listesi) Cd ortamında dosyaya eklenecektir.) 

 h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan 

tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak 

bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

 ı) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 
hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali 

müşavir veya noter tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
1 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. 

2 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

3 - İdare gerekli gördüğünde ihaleye teklif verecek olanlara Organize Sanayi Bölge 

Müdürlüğünde bilgilendirme toplantısı yapabilecektir. 
4 - İstekliler anahtar teslim tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için 

teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. 

5 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 75 (Yetmişbeş) 

takvim günü olmalıdır. 
6 - Müteşebbis Heyetimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir. İhale 

komisyonu yapacağı incelemeye göre isteklileri yeterli görüp görmemekte, tekliflerini 

değerlendirmeye alıp almamakta, ihaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte veya dilediği zamanda 

iptal etmekte serbesttir. 
 2647/2-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
Madde 1. Denizli İli Merkezefendi ilçesi Çakmak Mahallesi hudutları dâhilinde kalan ve 

mülkiyeti Belediyemize ait toplam 3.452,42 m² den ibaret 7796 ada 5 parsel numaralı 1 adet 
taşınmazın mülkiyeti ihale ile satılacaktır.  

Madde 2. İhale, Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümeni tarafından 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü artırma suretiyle yapılacaktır. 

Madde 3. İhale, 08.04.2021 Perşembe günü saat 15.15’de Denizli Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Altıntop Mahallesi Lise Cad. No: 2 Kat: 1 de 
bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.  

Madde 4. Muhammen bedel,6.250.000,00-TL olup, geçici teminat tutarı 187.500,00-TL dir. 
Madde 5. İhale şartnamesi ile diğer evraklar, mesai saatleri içinde Denizli Büyükşehir 

Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının, Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Altıntop 
Mahallesi Lise Cad. No: 2 Kat: 5 de bulunan ofisinde bedelsiz olarak görülebilir veya bedelsiz temin 
edilebilir.  

Madde 6. İstekliler, teklif mektuplarını ihale günü saat 15.15’e kadar Denizli Büyükşehir 
Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’na kayıt numarası alarak teslim edecekler veya 
iadeli taahhütlü olarak da gönderebilecektir.  

Madde 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerin aslını veya noter 
tasdikli örneğini teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: 

A. Gerçek Kişiler; 
a. Tebligat için, muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli 

ikametgah belgesi (e-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge) 
b. T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti 
c. Noter tasdikli imza beyannamesi, temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet 

edene ait imza beyannamesi 
d. Geçici teminat mektubu (süresiz geçici teminat mektubu) veya alındı belgesi/makbuzu 
e. Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu  
B. Tüzel Kişiler; 
a. Tebligat için adres beyanı 
b. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, 

ilk ilan ve ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna 
dair belge. 

c. Ticari sicil gazetesi (Aslı görülerek fotokopisi dosyasına konulacaktır.) 
d. İlgisine 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 kişilin noter tasdikli imza sirküleri. 

e. Geçici teminat mektubu (süresiz geçici teminat mektubu) veya alındı belgesi/makbuzu 
f. Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu  
g. Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi. 
C. Ortak girişimler;  
Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (A) veya (B) 

maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ve örneği şartname ekinde verilen iş 
ortaklığı beyannamesi,  
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Madde 8. Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; 
dosya içindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde 
isteklilerce yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecek, İdareye verilen veya ulaşan teklifler herhangi 
bir sebeple geri alınamayacaktır. 

Madde 9. Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına 
vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Madde 10. Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 
hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı Kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta 
serbesttir. 

Madde 11. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek 
gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

İlan olunur.  
 2543/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:  
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI 

Meslek Yüksekokulumuza, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim 
Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen 
akademik birimlerine belirtilen unvanda tam zamanlı Öğretim Elemanları alınacaktır. 

 

PROGRAMI ÖZEL ŞARTLAR 
KADRO 

SAYISI 

KADRO 

UNVANI 

ALES PUAN 

ŞARTI / TÜRÜ 

YDS / 

EŞDEĞERİ 

Bilgisayar 

Programcılığı 

Bilgisayar  Mühendisliği, BilgisayarTeknolojisi ve 

Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 

Öğretmenliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilişim 

Sistemleri Mühendisliği alanlarından birinden lisans 

mezunu olmak ve alanında tezli yüksek lisans 

yapmış olmak. 

3 Öğr.Gör. Say: 70 - 

Bilgisayar 

Teknolojisi 

Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, 

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 

bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve 

alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

3 Öğr.Gör Say: 70 - 

Eczane 

Hizmetleri 

Eczacılık fakültesi lisans mezunu olmak ve alanında 

tezli yüksek lisans yapmış olmak 
3 Öğr.Gör Say: 70 - 
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Duyuru Başlama Tarihi  : 29.03.2021 
Son Başvuru Tarihi  : 12.04.2021 
Ön Değerlendirme Tarihi  : 13.04.2021 
Sınav Giriş Tarihi  : 14.04.2021 
Sonuç Açıklama Tarihi  : 16.04.2021  
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi  : www.sisli.edu.tr 
Başvuru Şekli  : Şahsen veya Posta Yolu. 
Başvuru Yeri (Esentepe Yerleşkesi)  : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 100 Şişli / 

İSTANBUL 
İSTENİLEN BELGELER: 
1. Müracaat Dilekçesi (www.sisli.edu.tr adresinde mevcut.) 
2. Öğretim Elemanı Başvuru Formu (www.sisli.edu.tr adresinde mevcut.) 
3. Ayrıntılı Özgeçmiş (YÖK Formatlı Cv) 
4. Diploma aslı ya da onaylı örneği (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Yabancı Ülkelerden 

Alınmış Diplomalar İçin YÖK Denklik Belgesinin Onaylı Örneği) 
5. Resmi Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği 
6. ALES Sonuç Belgesi 
7. ALES Muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet 

belgesi 
8. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
9. 2 Adet Fotoğraf 
10. Erkek Adaylar İçin, Askerlik Durumunu Gösteren Resmi Belge 
11. Adli Sicil Kaydı 
NOT-1: Ön değerlendirme ve kesin sonuçlar Meslek Yüksekokulumuz web adresinde 

(www.sisli.edu.tr) yayınlanacak olup, Bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca 
tebligat yapılmayacaktır. 

NOT-2: Posta yolu ile müracaat eden adaylardan, başvuru dosyası müracaat tarihi sonuna 
kadar ulaşmayan ve eksik belgesi olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

NOT-3: İstenen belgelerin, resmi kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması 
yeterlidir. 

 2697/1-1 
—— • —— 

Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 

 
 2660/1-1 
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İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin mevcut ve açılması planlanan bölümlerinin 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu ve 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
“Öğretim Üyeliği Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca aşağıda 
nitelikleri belirtilen kadrolarına Öğretim Üyeleri alınacaktır. 

Profesör kadrosuna başvuracak adayların; başvuru dilekçesi, YÖK formatlı özgeçmişi, 
Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ve Doçentlik 
Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve varsa yabancı dil başarı belgesi ile 
Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına ek olarak, özgeçmiş ve eserlerini içeren 6 
(altı) adet CD’yi Rektörlük İnsan Kaynakları Müdürlüğüne iletmeleri gerekmektedir. 

Doçent / Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların başvuru dilekçesi, YÖK 
formatlı özgeçmişi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta 
Yeterlilik Belgesi ve Doçentlik Belgesi (Doçentler için) ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve 
yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına ek olarak, 
özgeçmiş ve eserlerini içeren 4 (dört) adet CD’yi Doçentlerin, Rektörlük İnsan Kaynakları 
Müdürlüğüne; Doktor Öğretim Üyelerinin, ilgili Dekanlık veya Müdürlüklere iletmeleri 
gerekmektedir. 

İngilizce Eğitim Veren Bölümler İçin başvuru evraklarına ek olarak Yabancı Dil 
yeterliliğini gösterir belge (YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL) İngilizce sınavından veya eşdeğerliği 
YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 80 puan alınması) sunulması gerekmektedir 

Adayların İstanbul Okan Üniversitesi Akademik Personel Yönergesindeki atama şartlarını 
sağlamaları gerekmektedir. (https://www.okan.edu.tr/uploads/pages/yonergeler/akademik-personel- 
yonergesi-30072020rev3.pdf) 

Adayların ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, şahsen veya 
posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul 
edilmeyecektir. 

Adres: İstanbul Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü, 34959 Akfırat - Tuzla / İSTANBUL 
İlan Başlama-Bitiş Tarihi: 29 Mart - 12 Nisan 2021 

BİRİM 
BÖLÜM/PROG./ 
ANABİLİM DALI 

UNVAN KADRO ÖZEL ŞARTLAR 

İŞLETME VE 
YÖNETİM BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 
İşletme PROF. DR. 1 

Yönetim ve Strateji alanında Doçent 
veya Profesör olmak 

İŞLETME VE 
YÖNETİM BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 
Ekonomi ve Finans PROF. DR. 1 

Finans alanında Doçentlik veya 
Profesörlük yapmış olmak 

İŞLETME VE 
YÖNETİM BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 
İşletme DOÇ. DR. 1 Pazarlama alanında Doçent olmak 

İŞLETME VE 
YÖNETİM BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

Muhasebe ve 
Denetim 

DOÇ. DR. 1 
Muhasebe ve Denetim alanında 
Doçent olmak. 

İŞLETME VE 
YÖNETİM BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 
Uluslararası İlişkiler DOÇ. DR. 1 

Siyasal Hayat ve Kuramlar alanında 
Doçent olmak 
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İŞLETME VE 
YÖNETİM BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

Ekonomi ve Finans 
(İngilizce) 

DR. ÖĞR. 
ÜYESİ 1 

Uluslararası Ticaret Operasyonları, 
ithalat, ihracat, kambiyo, yatırım ve 
teşvik mevzuatı alanında uzmanlığa 
sahip olmak, iyi derecede İngilizce 
bilmek, İngilizce ve Türkçe ders 
verebilecek düzeyde yetkinliğe sahip, 
en az 3 yıl sektör tecrübesi olmak. 

İŞLETME VE 
YÖNETİM BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 
İşletme 

DR. ÖĞR. 
ÜYESİ 1 

Yönetim Bilişim Sistemleri Alanında 
Uzmanlığa sahip olmak, İngilizce ve 
Türkçe ders deneyimi olmak. İlgili 
alanlarda uluslararası hakemli 
dergilerde yayın yapmış olmak. 

İŞLETME VE 
YÖNETİM BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 
İşletme (İngilizce) DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Yönetim Organizasyon Alanında 
Uzmanlığa sahip olmak, İyi derecede 
İngilizce bilen, İngilizce ve Türkçe 
ders deneyimi olmak. İlgili alanlarda 
uluslararası hakemli dergilerde yayın 
yapmış olmak. 

İŞLETME VE 
YÖNETİM BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

Lojistik Yönetimi 
(İngilizce) 

DR. ÖĞR. 
ÜYESİ 

1 

İşletme Fakültelerinin üretim yönetimi 
ve /veya mühendislik fakültelerinin 
endüstri mühendisliği 
programlarından doktora derecesine 
sahip, veya işletme doktorasına sahip 
olmakla beraber doktora tezini üretim 
ve tedarik zinciri konularında yazmış 
ve bu konuları ders olarak İngilizce 
dilinde vermeye yetkin. 

İŞLETME VE 
YÖNETİM BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

Uluslararası Ticaret 
(İngilizce) 

DR. ÖĞR. 
ÜYESİ 

1 

Elektronik ticaret, e-ihracat, ihracat, 
ithalat, yatırım ve teşvik mevzuatı 
konularında Uzmanlığa sahip olmak, 
İyi derecede İngilizce bilmek, İngilizce 
ve Türkçe ders verebilme yetkinliğine 
sahip olmak. E ticaret, e -ihracat 
konularında en az 3 yıl deneyim 
sahibi olmak. İlgili alanlarda 
uluslararası hakemli dergilerde yayın 
yapmış olmak. 

İŞLETME VE 
YÖNETİM BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 
Uluslararası Ticaret DOÇ. DR. 1 Ekonometri alanında Doçent olmak 

İNSAN VE TOPLUM 
BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 
Sosyoloji PROF. DR. 1 Sosyoloji Alanında Doçent veya 

profesör olmak 

KONSERVATUVAR Müzik DOÇ. DR. 1 Müzik Alanında Doçent olmak 

EĞİTİM FAKÜLTESİ İngilizce 
Öğretmenliği 

PROF. DR. 1 İngilizce Öğretmenliği Alanında 
Doçent veya Profesör Olmak 

EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul öncesi 
Öğretmenliği 

PROF. DR. 1 

Okul Öncesi Öğretmenliği Alanında 
veya Çocuk Gelişimi Alanlarından 
Herhangi Birinde Doçent veya 
Profesör Olmak. 
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EĞİTİM FAKÜLTESİ 
Okul öncesi 
Öğretmenliği 

DR. ÖĞR. 
ÜYESİ 

1 

Okul Öncesi Öğretmenliği veya 
Çocuk Gelişimi Alanlarından 
Herhangi Birinde Doktora Yapmış 
Olmak. 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 
Rehberlik ve 

Psikolojik 
Danışmanlık 

PROF. DR. 1 
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 
veya Psikoloji Alanlarından Herhangi 
Birinde Doçent veya Profesör Olmak 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 
Rehberlik ve 

Psikolojik 
Danışmanlık 

DR. ÖĞR. 
ÜYESİ 

1 
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 
veya Psikoloji Alanlarından Herhangi 
Birinde Doktora Yapmış Olmak 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 
Özel Eğitim 
Öğretmenliği 

DR. ÖĞR. 
ÜYESİ 

1 

Özel Eğitim Öğretmenliği, Rehberlik 
ve Psikolojik Danışmanlık veya 
Psikoloji Alanlarından Herhangi 
Birinde Doktora Yapmış Olmak. 

TIP FAKÜLTESİ Anatomi 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1** 

Anatomi alanında Doktora veya Tıpta 
Uzmanlık yapmış olmak 

TIP FAKÜLTESİ Anatomi DOÇ. DR. 1** Anatomi alanında Doçent olmak 

TIP FAKÜLTESİ Anatomi PROF. DR. 1** 
Anatomi alanında Doçent veya 
Profesör olmak 

TIP FAKÜLTESİ Tıbbi Farmakoloji 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1** 

Farmakoloji alanında doktora veya 
tıpta uzmanlık yapmış olmak 

TIP FAKÜLTESİ Tıbbi Farmakoloji DOÇ. DR. 1** Farmakoloji alanında Doçent olmak 

TIP FAKÜLTESİ Tıbbi Farmakoloji PROF. DR. 1** 
Farmakoloji alanında Doçent veya 
Profesör olmak 

TIP FAKÜLTESİ 
Kulak, Burun ve 

Boğaz Hastalıkları 
PROF. DR. 1* 

KBB anabilim dalında Doçent veya 
Profesör olmak 

TIP FAKÜLTESİ 
Kalp damar 

cerrahisi 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Kalp Damar Cerrahisi alanında 
doktora veya tıpta uzmanlık yapmış 
olmak 

TIP FAKÜLTESİ 
Kalp damar 

cerrahisi 
DOÇ. DR. 1 

Kalp Damar Cerrahisi alanında 
Doçent olmak 

TIP FAKÜLTESİ 
Kalp damar 

cerrahisi 
PROF. DR. 1 

Kalp Damar Cerrahisi alanında 
Doçent veya Profesör olmak 

TIP FAKÜLTESİ Gastroenteroloji 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Gastroenteroloji alanında doktora 
veya tıpta uzmanlık yapmış olmak 

TIP FAKÜLTESİ Gastroenteroloji DOÇ. DR. 1 
Gastroenteroloji alanında Doçent 
olmak 

TIP FAKÜLTESİ Gastroenteroloji PROF. DR. 1 
Gastroenteroloji alanında Doçent 
veya Profesör olmak 

TIP FAKÜLTESİ Endokrin 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Gastroenteroloji alanında doktora 
veya tıpta uzmanlık yapmış olmak 

TIP FAKÜLTESİ Endokrin DOÇ. DR. 1 
Gastroenteroloji alanında Doçent 
olmak 

TIP FAKÜLTESİ Endokrin PROF. DR. 1 
Gastroenteroloji alanında Doçent 
veya Profesör olmak 

TIP FAKÜLTESİ Nöroloji 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Nöroloji alanında doktora veya tıpta 
uzmanlık yapmış olmak 

TIP FAKÜLTESİ Nöroloji DOÇ. DR. 1 Nöroloji alanında Doçent olmak 
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TIP FAKÜLTESİ Nöroloji PROF. DR. 1 
Nöroloji alanında Doçent veya 
Profesör olmak 

TIP FAKÜLTESİ Nefroloji 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Nefroloji alanında doktora veya tıpta 
uzmanlık yapmış olmak 

TIP FAKÜLTESİ Nefroloji DOÇ. DR. 1 Nefroloji alanında Doçent olmak 

TIP FAKÜLTESİ Nefroloji PROF. DR. 1 
Nefroloji alanında Doçent veya 
Profesör olmak 

TIP FAKÜLTESİ Hematoloji 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Hematoloji alanında doktora veya 
tıpta uzmanlık yapmış olmak 

TIP FAKÜLTESİ Hematoloji DOÇ. DR. 1 Hematoloji alanında Doçent olmak 

TIP FAKÜLTESİ Hematoloji PROF. DR. 1 
Hematoloji alanında Doçent veya 
Profesör olmak 

MESLEK 
YÜKSEKOKULU 

Bilgisayar 
Programcılığı 

DR. ÖĞR. 
ÜYESİ 

1 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve 
Yazılım Mühendisliği, Bilişim 
Sistemleri Mühendisliği 
bölümlerinden Lisans Yüksek Lisans 
ve Doktora mezunu olmak 

MESLEK 
YÜKSEKOKULU 

Dış Ticaret 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, 
Uluslararası Ticaret, Dış Ticaret 
alanlarından birinden Lisans ve 
mezunu olmak. Aynı alanlardan 
doktora yapmış olmak. 

MESLEK 
YÜKSEKOKULU 

Mobil Teknolojileri 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve 
Yazılım Mühendisliği, Bilişim 
Sistemleri Mühendisliği, Bilişim 
Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar 
Öğretmenliği veya Bilişim 
Teknolojileri Öğretmenliği 
alanlarından birinden Lisans mezunu 
olmak aynı alanlardan birinden 
Doktora yapmış olmak. 

MESLEK 
YÜKSEKOKULU 

Sivil Havacılık ve 
Kabin Hizmetleri 

DR. ÖĞR. 
ÜYESİ 

1 

Üniversitelerin Havacılık Yönetimi, 
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, 
Seyahat İşletmeciliği, İşletme veya 
İktisat bölümlerinden Lisans mezunu 
olmak. Aynı alanlardan doktora 
yapmış olmak. Belgelendirme koşulu 
ile Lisans eğitimi sonrası alanında 5 
yıl sektör deneyim sahibi olmak. 

MESLEK 
YÜKSEKOKULU 

İnsansız Hava Aracı 
Teknolojisi ve 
Operatörlüğü 

DR. ÖĞR. 
ÜYESİ 

2 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve 
Yazılım Mühendisliği, Pilotaj, 
Mekatronik ve Makine Mühendisliği 
bölümlerinden Lisans mezunu olmak 
ve aynı bölümlerden birinden doktora 
yapmış olmak. İHA (insansız hava 
aracı) pilotu lisansına sahip olmak. 
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MESLEK 
YÜKSEKOKULU 

Bilişim Güvenliği 
Teknolojisi 

DR. ÖĞR. 
ÜYESİ 

2 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve 
Yazılım Mühendisliği, Bilişim 
Sistemleri Mühendisliği, Bilişim 
Sistemleri ve Teknolojileri veya 
Yazılım Mühendisliği bölümlerinden 
Lisans mezunu olmak. Bu alanların 
birinden Tezli Yüksek Lisans yapmış 
olmak. 

MESLEK 
YÜKSEKOKULU 

İş Sağlığı Güvenliği 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

İş güvenliği bölümünde Doktora 
yapmış olmak. Yükseköğretim 
kurumlarında en az 2 yıl ders verme 
tecrübesinde olmak. 

SANAT TASARIM VE 
MİMARLIK 

FAKÜLTESİ 

İç Mimarlık ve Çevre 
Tasarımı 

DR. ÖĞR. 
ÜYESİ 

1 
İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre 
Tasarımı Bölümlerinden birinden 
Doktora yapmış olmak. 

SANAT TASARIM VE 
MİMARLIK 

FAKÜLTESİ 

İç Mimarlık ve Çevre 
Tasarımı (İngilizce) 

DR. ÖĞR. 
ÜYESİ 

4 
İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre 
Tasarımı Bölümlerinden birinden 
Doktora yapmış olmak. 

SANAT TASARIM VE 
MİMARLIK 

FAKÜLTESİ 
Mimarlık (İngilizce) 

DR. ÖĞR. 
ÜYESİ 

3 
Mimarlık bölümünde Doktora yapmış 
olmak. 

SANAT TASARIM VE 
MİMARLIK 

FAKÜLTESİ 
Mimarlık (İngilizce) DOÇ. DR. 1 

Mimarlık alanında Doçentlik yapmış 
olmak 

SANAT TASARIM VE 
MİMARLIK 

FAKÜLTESİ 
Mimarlık (İngilizce) PROF. DR. 1 

Mimarlık alanında Doçent veya 
Profesör olmak 

SANAT TASARIM VE 
MİMARLIK 

FAKÜLTESİ 

Dijital Oyun 
Tasarımı 

DR. ÖĞR. 
ÜYESİ 

2 

Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora 
derecelerini Üniversitelerin Bilgisayar 
Mühendisliği/Grafik Tasarım/Görsel 
İletişim Tasarımı/İletişim 
Tasarımı/Medya ve İletişim 
Çalışmaları/Sinema, Radyo, 
TV/Bilgisayar ve Öğretim 
Teknolojileri/Yazılım 
Mühendisliği/Bilişim Sistemleri ve 
Teknolojileri/Bilgisayar Bilimleri ve 
Mühendisliği/Bilgisayar Teknolojileri 
Bölümlerinde tamamlamış olmak, 
dijital oyun tasarımı alanında 
deneyim sahibi olmak 

HUKUK FAKÜLTESİ 
Kamu Hukuku / Mali 

Hukuk 
PROF. DR. 1 

Vergi Hukuku Alanında Doçent veya 
Profesör olmak. 

MÜHENDİSLİK 
FAKÜLTESİ 

Genetik ve 
Biyomühendislik 

DR. ÖĞR. 
ÜYESİ 

3 

Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Genetik 
ya da Genetik Mühendisliği 
alanlarının herhangi birinde doktora 
yapmış olmak 
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MÜHENDİSLİK 
FAKÜLTESİ 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

DR. ÖĞR. 
ÜYESİ 1 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar 
Bilimi veya Yazılım Mühendisliği 
alanlarında Doktora yapmış olmak, 
ya da Bilgisayar Mühendisliği veya 
Elektronik Mühendisliği alanlarında 
lisans ve Matematik alanında Doktora 
yapmış olmak 

MÜHENDİSLİK 
FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 1 

Makine Mühendisliği veya Otomotiv 
Mühendisliği Alanlarında Doktora 
yapmış olmak. Özellikle Elektrikli 
Araçlar, Otonom Araçlar, ADAS 
sistemleri, Otomotiv’de kullanılan 
sensörler, robotik, mekatronik 
alanlarında uzmanlaşanlar tercih 
edilecektir 

MÜHENDİSLİK 
FAKÜLTESİ 

İnşaat Mühendisliği 
(İngilizce) 

DR. ÖĞR. 
ÜYESİ 2 

İnşaat Mühendisliği alanında Doktora 
yapmış olmak. 
Geoteknik Anabilim Dalında uzmanlık 
veya Hidrolik Anabilim Dalında 
uzmanlık yapmış olmak” 

SAĞLIK BİLİMLERİ 
FAKÜLTESİ 

Fizyoterapi DOÇ. DR. 1 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 
alanında Doçent olmak. 

DİŞ HEKİMLİĞİ 
FAKÜLTESİ 

Ağız, Diş ve Çene 
Radyolojisi DOÇ. DR. 1 * 

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi 
Anabilim Dalında Doçent Unvanı 
almış olmak. 

DİŞ HEKİMLİĞİ 
FAKÜLTESİ 

Ağız, Diş ve Çene 
Radyolojisi 

DR. ÖĞR. 
ÜYESİ 4 * 

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi 
Anabilim Dalında Doktora veya 
Uzmanlık yapmış olmak. 

DİŞ HEKİMLİĞİ 
FAKÜLTESİ 

Ağız, Diş ve Çene 
Radyolojisi 

DR. ÖĞR. 
ÜYESİ 2 ** 

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi 
Anabilim Dalında Doktora veya 
Uzmanlık yapmış olmak. 

DİŞ HEKİMLİĞİ 
FAKÜLTESİ Ortodonti PROF. DR. 1* 

Ortodonti Anabilim Dalında Profesör 
Unvanı almış olmak, Profesörlük 
ataması için gerekli kriterleri sağlıyor 
olmak. 

DİŞ HEKİMLİĞİ 
FAKÜLTESİ Ortodonti DOÇ. DR. 1* Ortodonti Anabilim Dalında Doçent 

Unvanı almış olmak. 
DİŞ HEKİMLİĞİ 

FAKÜLTESİ Ortodonti DOÇ. DR. 1** Ortodonti Anabilim Dalında Doçent 
Unvanı almış olmak. 

DİŞ HEKİMLİĞİ 
FAKÜLTESİ Pedodonti DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 2** Pedodonti Anabilim Dalında Doktora 
veya Uzmanlık yapmış olmak. 

DİŞ HEKİMLİĞİ 
FAKÜLTESİ Protetik Diş Tedavisi PROF. DR. 1* 

Protetik Diş Tedavisi Anabilim 
Dalında Profesör Unvanı almış 
olmak, Profesörlük ataması için 
gerekli kriterleri sağlıyor olmak. 

DİŞ HEKİMLİĞİ 
FAKÜLTESİ 

Protetik Diş Tedavisi DOÇ. DR. 1* Protetik Diş Tedavisi Anabilim 
Dalında Doçent Unvanı almış olmak. 

DİŞ HEKİMLİĞİ 
FAKÜLTESİ Protetik Diş Tedavisi DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 5* 
Protetik Diş Tedavisi Anabilim 
Dalında Doktora veya Uzmanlık 
yapmış olmak. 
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DİŞ HEKİMLİĞİ 
FAKÜLTESİ Protetik Diş Tedavisi PROF. DR. 1** 

Protetik Diş Tedavisi Anabilim 
Dalında Profesör Unvanı almış 
olmak, Profesörlük ataması için 
gerekli kriterleri sağlıyor olmak. 

DİŞ HEKİMLİĞİ 
FAKÜLTESİ Protetik Diş Tedavisi DOÇ. DR. 1** Protetik Diş Tedavisi Anabilim 

Dalında Doçent Unvanı almış olmak. 

DİŞ HEKİMLİĞİ 
FAKÜLTESİ Protetik Diş Tedavisi DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 5** 
Protetik Diş Tedavisi Anabilim 
Dalında Doktora veya Uzmanlık 
yapmış olmak. 

* Türkçe Tıp / Diş Hekimliği 
** İngilizce Tıp / Diş Hekimliği 
 2662/1-1 

—— • —— 
İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Dışındaki Öğretim Elemanı 
Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen 
kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır. 

Başvuru Belgeleri: 
1. Başvuru Dilekçesi ve Formu (İstanbul Okan Üniversitesi web sayfasından temin 

edilecektir. www.okan.edu.tr) 
2. Özgeçmiş (YÖK Formatında) 
3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi 
4. Öğrenim Belgeleri (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmış olması gereklidir) 
5. ALES Belgesi 
6. Yabancı Dil Belgesi (Yükseköğretim Kurumunca eşdeğerliği kabul edilen bir Yabancı 

dil Sınavından almış oldukları puanı belirten belge) 
7. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge. 
8. 2 adet fotoğraf 
Başvuru Yeri: 
İstanbul Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü 34959 Akfırat -

Tuzla / İSTANBUL adresine şahsen ya da posta yolu ile başvuruda bulunulacaktır. Belirtilen 
şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. 
Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin web sitesinde duyurulacaktır. 
http://www.okan.edu.tr 

İlan Başlama-Bitiş Tarihi: 29 Mart - 12 Nisan 2021 
FAKÜLTE/ 

YÜKSEKOKUL 
BÖLÜM/PROG./ 
ANABİLİM DALI UNVAN KADRO ALES YABANCI 

DİL ÖZEL ŞARTLAR 

DİŞ HEKİMLİĞİ 
FAKÜLTESİ 

ORTODONTİ 
ANABİLİM DALI 

ÖĞR. 
GÖR. 1 70 50 

Üniversitelerin Diş Hekimliği 
Fakültelerinden mezun olmak ve 
Ortodonti Anabilim Dalında 
Doktora veya Uzmanlık yapmış 
olmak. 

Duyuru Başlama Tarihi : 29.03.2021 
Son Başvuru Tarihi : 12.04.2021 
Ön Değerlendirme Tarihi : 15.04.2021 
Sınav Giriş Tarihi : 19.04.2021 
Sonuç Açıklama Tarihi : 22.04.2021 
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İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri 
doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. 

Profesör adaylarının; Birer adet ve çıktı olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru 
dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini (Bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile 
bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans 
çalışmaları da belirtilmelidir), Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Uzmanlık Belgesi veya 
Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopisi, Nüfus Cüzdanı Önyüzü Fotokopisi, Çalışma/Emeklilik 
Belgesini içeren başvuru dosyalarına, 

Özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 7 (yedi) adet CD/USB’yi, 
İstinye Üniversitesi Web Sitesinde bulunan (https://www.istinye.edu.tr/tr/kvkk) aşağıdaki 

metinlerin doldurulmuş ve imzalanmış hali. 
a. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni, 
b. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni ekleyerek 

Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. 
Doçent/Doktor Öğretim Üyesi (Dr. Öğr. Ü.) adaylarının; Birer adet ve çıktı olacak şekilde 

hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini, Lisans, Yüksek 
Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için), Uzmanlık Belgesi veya Sanatta 
Yeterlilik Belgesi fotokopileri ile birlikte Nüfus Cüzdanı Önyüzü Fotokopisi varsa yabancı dil 
başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına, 

Özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 5 (beş) adet CD/USB’yi, 
İstinye Üniversitesi Web Sitesinde bulunan (https://www.istinye.edu.tr/tr/kvkk) aşağıdaki 

metinlerin doldurulmuş ve imzalanmış hali. 
a. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni, 
b. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni ekleyerek 

Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. 
Adayların; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, İstinye 

Üniversitesi Topkapı Kampüsüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Süresi 
içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. 

ADRES: 
İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü Yazı İşleri Müdürlüğü, Maltepe Mah., Edirne 

Çırpıcı Yolu, No: 9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010 

FAKÜLTE BÖLÜM/ABD UNVAN 
KADRO 
SAYISI 

ALES YDS Özel Şart 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Klinik Bilimler Bölümü/ 
Diş Hastalıkları ve 

Tedavisi Anabilim Dalı 
Dr.Öğr. Üyesi 1  80 

Restoratif Diş Tedavisi uzmanı 
olmak. 

Mühendislik 
Fakültesi 

Bilgisayar Mühendisliği 
Bölümü 

Dr. Öğr. Üyesi/ 
Doç. Dr./Prof 

4   

Bilgisayar Bilimleri, Yazılım 
Mühendisliği veya Bilgisayar 

Mühendisliği alanında doktora 
derecesine sahip olmak. 

Mühendislik 
Fakültesi 

Yazılım Mühendisliği 
Bölümü 

Dr. Öğr. Üyesi/ 
Doç. Dr./Prof 

4  80 

Bilgisayar Bilimleri, Yazılım 
Mühendisliği veya Bilgisayar 

Mühendisliği alanında doktora 
derecesine sahip olmak. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Altınbaş Üniversitesi Elektrikli, Otonom ve İnsansız Araçlar Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinin Yürürlükten

Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Konut Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına

Dair Yönetmelik
–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Medikal Cihaz Tasarım ve Üretim Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliğinin Yürürlükten

Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve

Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
–– Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

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

Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


