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YÖNETMELİKLER
Balıkesir Üniversitesinden:
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 31/5/1999 tarihli ve 23711 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Balıkesir
Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 1 inci maddesinde yer alan “2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin değişik 2. Maddesine göre” ibaresi “4/11/1981 tarihli
ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 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 Yönetmelik hükümlerine dayanılarak” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Yönetim ve Harcama Yetkilisi
Madde 3 – İşletmenin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur.
Üniversite Yönetim Kurulu; işletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluşturabilir
ve yetkilerini uygun gördüğü ölçüde Yürütme Kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör yardımcısı, üç öğretim elemanı (dekan
ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve İşletme Müdürü olmak üzere beş kişiden oluşur.
Harcama yetkilisi, bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir birimin en üst yöneticisi veya
anılan görevi yürütmek üzere görevlendirilen kişidir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 6 – Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun,
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Yükseköğretim
Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik, 1/5/2007 tarihli ve
26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.”
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Balıkesir Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Ayvansaray Üniversitesinden:
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Uzaktan
Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama 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 Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (ASÜ UZEM): İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama
ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: İstanbul Ayvansaray 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) Üniversitede iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı olarak uzaktan yapılacak olan
ön lisans, lisans, lisans tamamlama, lisansüstü, sürekli eğitim merkezi faaliyetleri ile kurslar
dâhil bütün eğitim-öğretim programlarını yürütmek ve bu faaliyetler kapsamındaki program
ve uygulamalar arasında eşgüdüm sağlamak.
b) Üniversite bünyesindeki uzaktan eğitim ve karma eğitim süreçlerinin planlaması ile
bunların uygulama ve değerlendirme faaliyetlerini yürütmek.
c) Bilgi ve iletişim teknolojilerini eğitim ve öğretim sürecine uyarlayarak uzaktan eğitim
ve karma eğitimi desteklemek ve yüz yüze eğitimi bu teknolojiler ışığında zenginleştirmek.
ç) Üniversitenin eğitimde teknoloji kullanımı hedefine ilişkin tüm faaliyetlerini yürütmek.
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d) Uzaktan eğitim ve karma eğitim programlarına yönelik tüm faaliyetlerin yürütülmesinde diğer birimlere akademik ve teknik destek vermek.
e) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmalarını yürütmek
ve yayınlar yapmak.
f) Tüm kitlelere uzaktan eğitimi yaygınlaştırmak amacıyla hayat boyu öğrenme anlayışı
içerisinde eğitimler düzenlemek ve yürütmek.
g) Diğer üniversitelerle, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ve aynı zamanda
Üniversite bünyesinde yer alan tüm bölüm ve programlar arasında iş birliği yapmak.
ğ) Kamu ve özel sektör kurumlarıyla bilgi birikimini paylaşmak ve onların ihtiyaçları
doğrultusunda eğitim programlarının uzaktan eğitime uyarlanmasında bu kurumlara yardımcı
olmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Uzaktan eğitim ve karma eğitimin gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimini takip ederek araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.
b) Üniversite tarafından yürütülen uzaktan eğitim ve karma eğitim programları için gerekli teknolojileri seçmek ve Üniversitenin diğer birimleriyle beraber çalışarak seçilen teknolojilerin kullanıma hazır hale getirilmesini sağlamak.
c) Uzaktan eğitime ilişkin mevzuatı takip etmek, bu kapsamda yeni gelişme ve uygulamaları planlayıp düzenlemek.
ç) Bilgi ve iletişim teknolojileri destekli eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
d) Ders içeriğini geliştirmek amacıyla özel sektör ile görüşmeler yapmak ve iş birliği
halinde alım ve entegrasyon sürecini koordine etmek.
e) Uzaktan eğitim veya karma eğitim süreçlerine dahil olacak öğretim elemanlarına ve
öğrencilere akademik ve teknik destek vermek.
f) Ders içeriklerinin geliştirmesi konusunda danışmalık hizmeti vermek.
g) Uzaktan eğitim ve karma eğitim programlarında sunulan teknik altyapının yeterliliği
ile sistem performansının ölçülmesi ve değerlendirilmesine yönelik dönemsel kontrol ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek.
ğ) Uzaktan eğitim ve karma eğitim programlarına dahil olan öğrencilere yönelik öğrenci
destek hizmeti sunmak ve bu hizmetin dönemsel olarak ölçme ve değerl-endirme çalışmalarını
yürütmek.
h) Öğrencilerin derse katılımı, başarı durumları ve verimlilikle ilgili gerekli ölçme ve
değerlendirmeleri yapmak, sistemle ilgili görüş ve önerileri değerlendirmek.
ı) Diğer üniversiteler ile ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla uzaktan eğitim
faaliyetlerine ilişkin iletişim, etkileşim ve iş birliği sağlamak.
i) Kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve kişiler için uzaktan eğitim
kapsamında kurslar, seminerler, konferanslar ve eğitim programları planlamak ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak.
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j) Uzaktan eğitimle ilgili araştırma ve uygulamalarda ulusal ve uluslararası kurumlarla
iş birliği yapmak.
k) Rektörlükçe önerilen ve/veya Yönetim Kurulunca kararlaştırılan 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 ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından
üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür,
çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim elemanları arasından en
fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.
(2) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine müdür yardımcısı, müdür
yardımcısının bulunmadığı durumlarda ise Yönetim Kurulu üyeleri arasından en kıdemli üye
vekâlet eder.
(3) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin birimlerini amaçları doğrultusunda yönetmek.
b) Merkezin akademik ve idari işlerini yürütmek.
c) Merkez çalışmalarının bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülmesini sağlamak.
ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantı gündemini belirlemek, bu kurula
başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.
d) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek
ve Rektöre sunmak.
e) Merkezle ilgili akademik ve idari birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.
f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma planını düzenlemek
ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
g) Bilimsel çalışmalar başta olmak üzere, her türlü çalışma ve faaliyeti belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma ve faaliyetleri yönlendirmek.
ğ) Ulusal ve uluslararası merkezlerle, resmî ve özel kurum ve kuruluşlarla iş birliği
yapmak.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Müdür tarafından
önerilen ve Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen üç üye olmak üzere en fazla altı üyeden oluşur. Görev süresi biten üyeler yeniden
görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak
üzere yeni üye görevlendirilir.
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(2) Yönetim Kurulu, Müdürün davetiyle yılda en az bir defa olmak üzere salt çoğunlukla
toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde
çoğunluk sağlanmış sayılır.
(3) Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa özürsüz katılmayan üyenin üyeliği
kendiliğinden sona erer.
(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdür tarafından getirilen teklifleri görüşmek ve karara bağlamak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.
c) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirerek önerilerde bulunmak.
ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bu
grupların görevlerini düzenlemek.
d) Uzaktan eğitim ve karma eğitim olarak yürütülen ders ve program içeriklerini incelemek ve gerektiğinde ilgili bölüm başkanlıklarına bildirmek üzere tavsiye kararları almak.
e) Öğretim elemanlarının uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel toplantılara katılmak için yapacakları proje tekliflerini değerlendirip önerilerde bulunmak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen, Üniversitenin içinden veya dışından konu ile ilgili kamu ve özel kuruluşların temsilci ve üyeleri ile uzman kişilerden olmak üzere en fazla beş üyeden oluşur.
(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır. Müdür gerekli
gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu toplantılarında çoğunluk şartı aranmaz.
(3) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin çalışmaları konusunda görüşlerini bildirmek
ve yeni çalışma alanları üzerine Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmaktır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre
devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinden:
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Ağız ve Diş
Sağlığı Uygulama 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 Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve
Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Mütevelli Heyet: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
ç) Rektör: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; Merkeze başvuran acil ve diğer hastalara ayaktan
veya yatırılarak ağız, diş ve çene sağlığı hizmeti vermek, diş hekimi yetiştirilmesine katkı sağlamak, yardımcı sağlık personeli eğitimine destek vermek, bilimsel eğitim-öğretim, araştırma
ve uygulama olanağı sağlamak amacıyla başta Diş Hekimliği Fakültesi olmak üzere, Üniversitenin sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren fakülte, enstitü, yüksekokullar, uygulama ve araştırma merkezleri ve diğer kurumlarla iş birliği yapmak, eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliği ile niteliğini arttırmak, tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde
gerçekleşmesi için bilimsel araştırma koşullarını hazırlamak, çağdaş işletme yönetimi ilkeleri
doğrultusunda faaliyette bulunmak ve ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Hastane bünyesinde ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanlık disiplininin tedavi protokolleri kapsamında girişimsel cerrahi teknikleri uygulayarak, lokal ve genel ameliyatları ile
hastaların ayaktan veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edilmelerini
sağlamak ve konuyla ilgili birimleri oluşturmak.
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b) Koruyucu diş hekimliği uygulamaları kapsamında sahada hizmet sunabilecek toplum
ağız ve diş sağlığı birimini oluşturmak.
c) Ağız, diş ve çene sağlığı alanında hizmet verilmesini sağlamak ve bu konu ile ilgili
uygulama ve araştırmalarda bulunmak.
ç) Klinik dalları ve diğer disiplinlerle toplum sağlığına yönelik araştırmalar konusunda
iş birliğini sağlamak.
d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında faaliyet alanları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projeler geliştirmek, yürütülmekte olan projeleri desteklemek.
e) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusundaki bilgi, davranış ve eksikliklerini tespit ederek bunların giderilmesine yönelik projeler geliştirmek.
f) Üniversite öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı konusunda bilinç kazanmalarını ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde
bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek.
g) Sağlıklı bir toplumun geliştirilmesi için gerektiğinde ilgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile iş birliği yaparak Ülke düzeyinde bilim
ve toplum arasında köprü görevini üstlenmek.
ğ) Merkeze bağlı olarak çalışan, ağız ve diş sağlığı alanında kapsamlı sağlık hizmeti
vermek üzere yataklı ve ayaktan tedavi birimleri kurmak ve işletmek, Merkez ünite ve poliklinik
birimleri kurmak, bu tesisleri yasalara uygun olarak devir almak ve işletmek.
h) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel sektör kurum
ve kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek ve danışmanlık hizmetleri vermek.
ı) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla, kitap, dergi, broşür ve benzeri basımları yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar
düzenlemek.
i) Mütevelli Heyet, Rektör ve Merkezin yönetim organlarının kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin en üst yöneticisidir. Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile iki yıl süre ile görevlendirilir.
Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden
Rektöre ve Mütevelli Heyete karşı birinci derecede sorumludur.
(2) Müdür, gerekli gördüğü durumlarda iki öğretim elemanını müdür yardımcısı olarak
görevlendirilmek üzere Rektörün ve Mütevelli Heyetin onayına sunar. Müdür, görevi başında
olmadığı zaman yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde
yardımcılarının da görevi sona erer.
(3) Müdür ve müdür yardımcıları, gerektiğinde aynı usulle görev süresi dolmadan görevden alınabilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
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b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaç ve politikalarını, araştırma ile ilgili plan ve
programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.
ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve gündemini belirlemek, Yönetim Kuruluna
başkanlık etmek.
d) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımını sağlamak amacıyla girişimlerde bulunmak.
e) Gerektiğinde Merkeze bağlı çalışma grupları kurmak.
f) Merkeze bağlı personelin ve fiziki organların kuruluş ve gelişme amaçlarına uygun
olarak düzenli çalışmasını sağlamak, gerektiğinde Rektörün ve Mütevelli Heyetin onayıyla çalışma birimleri açmak.
g) Merkez birimlerine Rektörün ve Mütevelli Heyetin onayıyla yönetici görevlendirmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır.
(2) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Rektörün teklifi üzerine Mütevelli
Heyetin onayı ile iki yıl için görevlendirilecek iki öğretim elemanından oluşur. Mütevelli Heyet
gerektiğinde görev süresi sona eren üyeleri tekrar görevlendirebilir.
(3) Yönetim Kurulu, yılda en az iki defa toplanır. Müdür, gerektiğinde Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.
(4) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya
katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
(5) Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmamak şartıyla, varsa birim yöneticileri
davet edilebilir.
(6) Yönetim Kurulu, çalışmalarında Rektör ve Mütevelli Heyetine karşı sorumludur.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak.
b) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini karara bağlamak.
c) Ağız ve diş sağlığı alanında yeni ünite veya birimlerin kurulması konusunda Mütevelli Heyetin onayına sunmak üzere teklif hazırlamak.
ç) Merkezin yıllık bütçesini, kadro ve personel ihtiyaçlarını ve yıllık faaliyet raporunu
hazırlayarak Rektöre ve Mütevelli Heyetine sunmak.
d) Merkezin amaçlarına uygun olarak ilgili mevzuatta öngörülen diğer görevleri yerine
getirmek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun
ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
Rektörü yürütür.
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İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinden:
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesine
bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve bunlara bağlı bölüm veya programlarda lisans ve ön lisans eğitim-öğretim ile sınavlarda uygulanacak genel esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinin fakülte,
yüksekokul ve meslek yüksekokullarında, öğrenci kabulü, devam işlemleri, kayıt işlemleriyle,
diploma, kayıt dondurma ve kayıt sildirme işlemleri ile lisans ve ön lisans düzeyindeki her
türlü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayan iş yüküne dayalı sistemi,
b) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO): Her bir dersten elde edilen başarı notu katsayısının AKTS kredisi ile çarpılmasından bulunan sonucun toplam AKTS kredisine bölünmesi
yolu ile bulunacak değeri,
c) Birim: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu,
ç) Bölüm başkanı: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu bölümlerinin başkanlarını,
d) Çift Anadal Diploma Programı: Kayıtlı olunan anadal diploma programının yanı
sıra, buna ek olarak, İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinde kayıtlı olunan ikinci bir lisans
ya da ön lisans diploma programını,
e) Dekanlık: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinin ilgili fakültesinin dekanlığını,
f) DGS: Dikey Geçiş Sınavını,
g) İlgili kurul: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesine bağlı fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu ve meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu
kurulunu,
ğ) İlgili yönetim kurulu: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesine bağlı fakültelerde fakülte
yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu ve meslek yüksekokullarında
meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,
h) Müdür: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi bünyesindeki yüksekokulların ve
meslek yüksekokullarının müdürlerini,
ı) Mütevelli Heyet: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
j) Rektör: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörünü,
k) Senato: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Senatosunu,
l) Üniversite: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesini,
m) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
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n) YKS: Yükseköğretim Kurumları Sınavını,
o) YÖK: Yükseköğretim Kurumunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt ve Kabul
Kontenjanlar
MADDE 5 – (1) Üniversiteye kabul edilecek burslu ve burssuz öğrenci sayısı her yıl
Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyet onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile belirlenir.
Öğrenci kabulü
MADDE 6 – (1) Lisans ve ön lisans programlarına, ÖSYM tarafından yapılan seçme
ve yerleştirme işlemlerine ve yabancı uyruklu öğrenci kabulüne ilişkin düzenlemelere göre öğrenci alınır. Yabancı uyruklu öğrenci kabulüne ilişkin esaslar, Senatonun belirlemiş olduğu
yönerge kapsamında yürütülür.
Kesin kayıt
MADDE 7 – (1) Üniversiteye kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için
öğrenim ücreti ile ilgili işlemlerin yerine getirilmiş olması gerekir.
(2) Üniversiteye kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci adayları, YÖK ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre ilan edilen süreler içinde, ÖSYM
ve Üniversite tarafından belirlenip duyurulan belgeler ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına
bizzat başvururlar. Kendisinin başvurması mümkün olmayan durumdaki öğrenci adayları, vekâletname ile kayıt yaptırabilirler.
(3) Üniversiteye kabul edilen ve yukarıda belirtilen koşulları yerine getirmiş olanların
Senatoca belirlenecek diğer belgeleri de sağlamaları halinde kesin kayıtları yapılır. Belgelerinde
eksiklik ve tahrifat olduğu tespit edilenlerin ve/veya başka bir yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezası almış olanların kayıtları yapılmış olsa bile ilgili mevzuat hükümleri gereğince
öğrencinin kaydı silinir. Kayıt için istenilen belgelerin aslı veya Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise
adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.
(4) Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak
iddia edemezler. Ancak, mazeretleri sebebiyle süresi içerisinde kayıt yaptıramayanların mazeretlerinin kabulüne ve kayıtlarının yapılıp yapılamayacağına Rektörlük tarafından karar verilir.
Burslar
MADDE 8 – (1) Üniversitede sağlanan bursların kapsamı, Üniversitenin ilgili yönergesinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.
Öğrenim ücreti
MADDE 9 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim ücretlidir. Öğrenciler, her akademik yıl
itibarıyla Rektörlüğün önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenen öğrenim ücretini
yatırmak zorundadır. Öğrenim ücretini yatırmayan öğrencilerin kayıt işlemleri yapılmaz veya
yenilenmez öğrenci bilgi sistemi, öğrenciye mesaj dışındaki tüm işlemler için kapatılır. Kayıt
yenilemeyen öğrenciye yükümlülüklerini yerine getirinceye kadar, öğrencilikle ilgili hiçbir
belge ve evrak verilmez.
(2) Üniversiteye ÖSYM tarafından yerleştirilen tam burslu öğrenciler kendilerine tanınan
azami eğitim-öğretim süresi içerisinde eğitim-öğretim ücreti ödemezler. İndirimli (kısmi burslu)
olarak yerleştirilen öğrenciler, yerleştirildikleri yılda kendilerine tanınan burs oranı dışında kalan
öğrenim ücretlerini, her yıl eğitim-öğretim ücreti olarak öderler. İndirimli öğrencilerin bursları
kendilerine tanınan azami eğitim-öğretim süresince devam eder. Azami eğitim-öğretim süresi sonunda bursu kesilen öğrenciler, burs kesim tarihinden sonraki eğitim-öğretim ücretini tümüyle
ödemekle yükümlüdürler.
(3) Öğrenim ücreti, yaz eğitimi ve ek sınav ücretlerini kapsamaz.
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Yatay geçiş yolu ile kayıt
MADDE 10 – (1) Kurum içi ya da kurumlar arası yapılacak olan geçişler, ilgili mevzuat
hükümleri ve Senato kararına göre yapılır.
Dikey geçiş yolu ile kayıt
MADDE 11 – (1) Üniversite içinden ya da diğer yükseköğretim kurumlarından yapılacak dikey geçişler, ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararına göre yapılır.
Özel öğrenciler
MADDE 12 – (1) Özel öğrenciler, yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olup, Üniversitenin bazı derslerini almalarına izin verilen öğrencilerdir. Özel
öğrenciler, Üniversite öğrencisi sayılmazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
(2) Özel öğrenci olmak amacı ile Üniversiteye başvuranlar, başka bir üniversitenin kayıtlı öğrencisi olduklarını kanıtlamak zorundadır ve kayıtlı olduğu üniversitenin ders alması
için öğrenciye izin vermiş olması gerekir.
(3) Özel öğrencilerin herhangi bir yarıyıl için başvuruları, ilgili bölümün görüşü alınarak
ilgili yönetim kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır.
(4) Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak, kayıtlı oldukları dersleri ve
varsa aldıkları notları gösteren bir belge verilir. Özel öğrencilerin Mütevelli Heyet tarafından
belirlenen öğretim ücretini ödemeleri gerekir.
(5) Öğrencinin özel öğrencilikte ve değişim programında geçirdiği süre, öğretim süresine dâhildir.
(6) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin öğretim dili yabancı dil olan programlardan da ders alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu
belgelemeleri gerekir. İlgili belgelerin geçerliliği Senato tarafından değerlendirilir.
(7) Özel öğrenci kabulü, YÖK’ün konuya ilişkin kararı doğrultusunda yapılır.
Çift anadal ve yan dal programlarına kayıt
MADDE 13 – (1) Çift anadal ve yan dal programlarında, Yükseköğretim Kurumlarında
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar
Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato kararına
göre yapılır.
Kimlik kartı
MADDE 14 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran veya kaydını yenileyen öğrenciye
Üniversite kimlik kartı verilir.
(2) Öğrencinin Üniversitenin öğrencisi olduğunu gösteren Üniversite kimlik kartında
asgari olarak öğrencinin adı ve soyadı, fakültesi, varsa bölümü ve öğrenci numarasına ilişkin
bilgiler bulunur.
(3) Kaybedilen veya çalınan Üniversite kimlik kartının yenisinin düzenlenmesi için kayıp ilanının yer aldığı ulusal bir gazete ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına müracaat edilir.
Muafiyet ve intibak işlemleri
MADDE 15 – (1) Daha önce bir yükseköğretim programında kayıtlı olan ve ÖSYM
tarafından yapılan sınav ile Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler, önceki kurumlarında almış
ve başarmış oldukları derslerden muafiyet talebinde bulunabilirler. Bunun için öğrencilerin,
Üniversiteye ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren on beş gün içinde, transkriptleri, onaylı
ders içerikleri ve bir dilekçe ile ilgili dekanlığa/müdürlüğe başvurmaları gerekir.
(2) Öğrencilerin önceki yükseköğretim kurumunda başarılı oldukları ve eş değerliliği,
ilgili kurullar tarafından kabul edilen derslerden daha önce almış oldukları notlar, 29 uncu maddede yer alan esaslar çerçevesinde başarı notuna çevrilir ve transkripte işlenir.
(3) Ders muafiyet talebinde bulunan öğrencinin fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca
muaf edilen derslerden kendi isteği ile muafiyetinin iptali yapılamaz.
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Yabancı dil seviye tespit sınavı ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı
MADDE 16 – (1) Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan diploma programlarına kayıt
yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdıkları diploma programının öğretim diline ilişkin yabancı dil
seviye tespit sınavına tabi tutulurlar.
(2) Yabancı dil seviye tespit sınavının sonucuna göre; yabancı dil seviyesi yeterli bulunanlar ile sınavdan muaf tutulanlar, doğrudan birinci sınıfa başlar. Yabancı dil seviye tespit sınavına katılmayan veya bu sınavın sonucuna göre yabancı dil düzeyi yeterli bulunmayanlar
zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfına devam eder.
(3) Yabancı dil seviye tespit sınavından muaf olma şartları, sınavın niteliği ve uygulanma şekli, başarı ölçütleri ile yabancı dil öğretimine ilişkin diğer konular 23/3/2016 tarihli ve
29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi
ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine
uygun olarak Senato tarafından belirlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretim Esasları
Öğrenim süresi
MADDE 17 – (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıtlı oldukları
programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans
programlarını azami sekiz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki
yıldır. Azami süreler içinde öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle
öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak, Üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim
Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir. Yatay geçiş ve çift anadal eğitiminin usul ve esasları ile
azami öğrenim süreleri, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi ile Yükseköğretim Kurumlarında
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar
Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre belirlenir.
(2) Kayıt dondurma süresi, öğrenim süresinden sayılmaz.
(3) Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar öğrenim süresine dâhildir.
(4) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca uzaklaştırma cezası alınan süreler öğrenim süresinden sayılır.
Öğretim dili
MADDE 18 – (1) Yabancı dil zorunluluğu olduğu belirtilen programların dışında, Üniversitede öğretim dili Türkçe’dir. Senatonun önerisi, Mütevelli Heyetin kararı ve YÖK onayı
ile Üniversitenin bazı diploma programlarında kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim-öğretim yapılmasına karar verilebilir. Hangi programların yabancı dille yapılabileceği ÖSYM kılavuzunda belirtilir.
(2) Eğitim-öğretim dili Türkçe olan programlarda yabancı dille ya da eğitim-öğretim
dili yabancı dil olan programlarda Türkçe ders açılmasına Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Senatoda karar verilir.
Akademik takvim
MADDE 19 – (1) Akademik takvim eğitim-öğretim yılının kapsadığı akademik yıla
ilişkin kayıt, ders, sınav, başvuru ve benzeri faaliyetleri kapsayan tarihlerle ilgili akademik birimlerin görüşleri alınmak sureti ile Rektörlük tarafından hazırlanır ve Senatonun onayıyla uygulamaya konur.
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Eğitim-öğretim yılı
MADDE 20 – (1) Eğitim-öğretim yılı (Diş Hekimliği ve Tıp Fakültesi hariç), her biri
en az yetmiş iş günü ve on dört haftadan olan güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Senato kararıyla yarıyıl süreleri uzatılabilir. Yarıyıl sonu sınav günleri bu sürelere dâhil değildir.
(2) Eğitim-öğretim yılı akademik takvimde belirlenen başlangıç tarihinde başlar ve bir
sonraki eğitim-öğretim yılının akademik takvimde belirlenen başlangıç tarihinden bir gün önce
biter. Eğitim-öğretim yılı; esas olarak güz dönemi ve bahar dönemini kapsar. Yaz öğretimi, bitmiş olan güz ve bahar yarıyıllarının devamıdır ve aynı eğitim-öğretim yılına aittir.
Eğitim-öğretim planı ve derslerin AKTS değerleri
MADDE 21 – (1) Bir dersin AKTS kredisi, öğrencinin iş yüküne dayalı bir kredi sistemidir. AKTS, öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için yapması gereken teorik
ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler ve benzeri çalışmaların tümünü
ifade eden bir değerdir. Derslerin AKTS kredisi, çalışma yüklerine göre belirlenir ve öğretim
planında gösterilir. İlgili bölüm kurulunca AKTS kredi değeri üzerinden hazırlanan ders planı,
Senatoca onaylanır.
(2) Bir eğitim ve öğretim yarıyılında teorik ders ve uygulamaların 30 AKTS kredisi
olup, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programları için toplam AKTS kredisi en az 360, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programları için toplam AKTS kredisi en az 300, öğrenim süresi
dört yıl olan lisans programları için toplam AKTS kredisi en az 240 ve öğrenim süresi iki yıl
olan ön lisans programları için ise toplam AKTS kredisi en az 120’dir.
(3) Üniversitede ders yükü, başarı değerlendirmesi ve benzeri hesaplamalarda derslerin
AKTS’si kullanılır.
(4) Üniversitede eğitim-öğretim; YÖK tarafından belirlenen zorunlu ortak dersler ile
yıllara ve yarıyıllara göre yer alacak teorik dersler ve uygulamalar, bunlara ilişkin AKTS kredi
değerleri ve saat sayıları, dersin zorunlu veya seçmeli yahut ön koşullu olup olmadıkları gibi
hususların yer aldığı, bölüm önerileri esas alınarak ilgili kurullarca belirlenen ve Senato tarafından onaylanan eğitim-öğretim planına göre yapılır. Eğitim-öğretim planı, öğrencinin öğretim
süresi boyunca alması gereken dersler, uygulamalar, laboratuvar, atölye çalışmaları, proje, staj,
bitirme çalışması ve benzeri çalışmaları kapsar. Öğretim planındaki dersler, zorunlu dersler ile
belirli ders grupları içinden seçerek almaları gereken seçmeli derslerden oluşur.
(5) Dersler, zorunlu ve seçmeli dersler olmak üzere iki grupta toplanır. Eğitim-öğretim
planlarında Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil ve Bilgi ve Teknoloji derslerinin bulunması zorunludur.
(6) Seçmeli dersler, ilgili kurullar tarafından bölümlerin ve programların özelliği göz
önünde tutularak belirlenir. Senato, seçmeli dersleri niteliklerine göre Üniversite seçmeli, alan
seçmeli, bölüm seçmeli dersler olarak gruplandırabilir. Bir bölümün/programın aynı isimli ve
aynı kodlu seçmeli dersi yalnız bir seçmeli ders kümesinde yer alır. Öğrenciler seçmeli derslerini belirleyerek kayıt yaptırabilir.
a) Üniversite seçmeli kümesindeki dersler, ilgili bölümün/programın yer aldığı fakülte
dışındaki derslerden oluşur.
b) Alan seçmeli kümesindeki dersler, bölümle/programla ilgili olabileceği gibi, başka
bölümlerin/programların öğretim programlarında yer alan dersleri de içerebilir.
c) Bölüm seçmeli ders kümesi, bir bölümün/programın açtığı derslerden oluşur.
(7) Eğitim-öğretim planlarında ilgili diploma programından mezun olmak için gerekli
toplam AKTS kredisi yükü ile öngörülen zorunlu ve seçmeli dersler, bu derslerin haftalık, teorik, uygulama ve laboratuvar saatleri ve kredileri ile varsa ön koşulları belirtilir. Ders ve uygulamaların toplam AKTS’si, her bir yarıyıl için 30 veya her bir yıl için 60 olacak şekilde belirlenir.
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(8) Eğitim-öğretim planlarında ve derslerde yapılacak değişiklikler, öğrencilerin bu değişiklikten nasıl etkilenecekleri de göz önünde bulundurularak, akademik takvimde belirtilen
tarihlerde, ilgili yönetim kurullarının önerisi üzerine Senato kararıyla yapılır. Değişikliklerden
etkilenen öğrencilerin yeni eğitim-öğretim planına denklik ve intibaklarının ne şekilde yapılacağı ilgili yönetim kurulu kararında belirtilir. Değişiklikler Senato kararını takip eden ilk yarıyılın başından itibaren uygulamaya alınır.
Akademik kayıt
MADDE 22 – (1) Her öğrenci, kayıtlı bulunduğu akademik programa akademik takvimde belirtilen süre içerisinde Mütevelli Heyet tarafından belirlenen mali yükümlülüklerini
yerine getirerek ve ders seçim işlemlerini danışman onayıyla tamamlayarak öğrenci bilgi sistemi üzerinden kayıt yapar. Kayıt işlemini tamamlayan öğrenci öğrencilik haklarından yararlanırken, kayıt işlemlerini tamamlamayan öğrenci, öğrencilik haklarından yararlanamaz.
(2) Tüm öğrenciler, akademik kayıtlarını gerekli mali yükümlülüklerini yerine getirerek
bulundukları sınıf ve durumlarına göre akademik takvimde belirlenip duyurulan günler içinde
yaptırmak zorundadırlar.
(3) Akademik kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, kayıtsız öğrenci statüsüne geçerler.
Bu durumdaki öğrenciler, kayıtsız kaldıkları süreler içinde derslere ve sınavlara giremezler,
öğrencilik statüleri devam ederken öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bu durumdaki öğrencilerin Üniversitedeki kayıtlarının devamı ile Üniversiteden ilişik kesme işlemleri 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddeleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.
(4) Kayıtsız öğrenci statüsünde geçirilen süreler öğrenim süresine dâhil edilir.
(5) Kayıt yenilemeyen öğrenciler, ön lisans için dört, dört yıllık lisans için sekiz yarıyıl
içinde herhangi bir yarıyılda, en geç ders ekleme-bırakma süresi sonuna kadar önce ilgili fakülte
dekanlığına/müdürlüğe başvurdukları takdirde, mali yükümlülüklerini yerine getirmeleri kaydıyla, başvurdukları yarıyıl/yıl geçerli olan eğitim-öğretim programına intibakları yapılarak
bir sonraki yarıyıl/yıldan başlamak üzere ilgili yönetim kurulu kararıyla kayıtlarını yenileyebilirler.
(6) Normal öğrenim süresini tamamladığı halde mezun olamayan ve öğrencilik hakkı
devam eden öğrencilerin de her yıl/yarıyıl başında ve akademik takvimde ilan edilen süreler
içinde kaydolacakları dersler için, AKTS kredisi başına Mütevelli Heyetince belirlenen ücreti
ödeyerek kayıt yenilemeleri gerekir.
Ders kayıtları ve ders yükü
MADDE 23 – (1) Akademik kayıtlarını tamamlayan öğrenciler, danışmanlarının onayı
ile güz ve bahar yarıyıllarının başında, akademik takvimde ilan edilen tarihler arasında ders
kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve ders kaydı
yapmayanlar, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Mazeretleri Rektörlük tarafından kabul
edilen öğrenciler, derslerin başlamasını takip eden ilk iki hafta içinde gecikmeli olarak mali
yükümlülüklerini yerine getirip ders kayıtlarını yaptırabilirler.
(2) Ön koşullu dersler, derslerin verildiği birimlerin ilgili yönetim kurullarının kararı
ve Senatonun onayı ile belirlenir. Ön koşullu olarak kabul edilen derslerde, bir ön koşullu derse
kaydolabilmek için bu derse ön koşul olarak belirlenmiş derslerin alınmış ve başarılmış olması
gerekir.
(3) Öğrenciler ilgili diploma programının eğitim-öğretim planlarında belirtilen zorunlu
dersler ile eğitim-öğretim planlarında gösterilen türde ve sayıda seçmeli derse, ilgili yarıyıllarda
kaydolmakla yükümlüdürler.
(4) Öğrencilerin, daha önce başarısız oldukları dersleri, bu derslerin yeniden açıldığı
ilk yarıyılda öncelikli olarak tekrarlamaları gerekir. Tekrarlanacak dersler, seçmeli ise veya
sonradan eğitim-öğretim planlarından çıkartılmış ise öğrenciler bu derslerin yerine ilgili
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yönetim kurulu tarafından onaylanan eş değer dersleri alırlar. Bu durumda; eş değer dersin
kredisinin, tekrarlanması gereken dersin kredisine eşit veya daha fazla olması gerekir. Öğrenciler, tekrarlamak zorunda oldukları derslere kayıt yaptırdıktan sonra, ön koşullarını ve varsa
eğitim-öğretim planlarında belirtilen diğer koşulları sağlamış olmak şartıyla, önceki yarıyıllardan hiç almadıkları derslere kayıt yaptırmak zorundadırlar.
(5) Bir seçimlik dersten başarısız olunması durumunda aynı seçimlik ders grubundan
olmak kaydıyla başka bir seçimlik ders alınıp başarısız olunan dersin yerine saydırılabilir.
(6) Önceki yarıyıl/yıl derslerinden VF alarak devamsızlıktan başarısız olan öğrenciler,
öncelikle VF aldıkları derslere kayıt yaptırmak zorundadır.
(7) Bir öğrencinin her dönemde alacağı normal ders yükü, öğrencinin ait olduğu bölüm/
programında belirtilen yüktür.
(8) AGNO’su en az 3,00 olan tüm derslerden başarılı olan bir öğrencinin, 30 AKTS
kredisi olan normal ders yükü, danışmanın onayı ile 1 ders, AGNO’su en az 3,50 olan tüm
derslerden başarı olan öğrencinin 30 AKTS kredisi olan normal ders yükü, danışmanın onayı
ile 2 ders daha artırılabilir.
(9) Ders tekrarı durumunda olan bir öğrencinin ders yükü, tekrar ettiği derslerine öncelikle kayıtlanmak ve üst sınıftan ders almamak koşulu ile bir yarıyılda en fazla 40 AKTS
kredisi kadardır.
(10) Yatay geçiş ya da dikey geçiş yapan bir öğrencinin ders yükü toplamı ilgili
bölüm/programın normal ders yükünden fazla olamaz.
Ders ekleme-bırakma-dersten çekilme
MADDE 24 – (1) Normal ders ekleme ve ders bırakma süresi bittikten sonra öğrencinin
yarıyıl başından itibaren ilk on hafta içinde, danışmanının önerisi ve öğretim üyesinin izni ile
dersten çekilir. Öğrencilerin bu şekilde dersten çekilmelerinde aşağıdaki esaslar uygulanır:
a) Bir öğrenci, programının ilk iki yarıyılındaki derslerden, daha önce geçer not aldığı
ve zorunlu olmadığı halde not ortalamasını yükseltmek amacı ile tekrarladığı dersler hariç çekilemez.
b) Bir öğrenci, tekrarlamak zorunda olduğu derslerden çekilemez.
c) Bir öğrenciye bir yarıyılda en çok bir ders olmak üzere bütün lisans öğrenimi boyunca
en çok altı dersten, ön lisans öğrenimi boyunca en çok iki dersten danışmanın önerisi ve dersin
öğretim üyesinin izniyle çekilme izni verilebilir.
ç) Üniversite ile yurt dışındaki eğitim kurumları veya resmi kuruluşlar arasında imzalanmış olan özel anlaşmalar kapsamında Üniversitede öğrenim gören değişim öğrencileri ve
ziyaretçi öğrenciler dersten çekilme işlemini değişim programları koordinatörünün önerisi ve
öğretim üyesinin izni ile yapabilir.
Devam
MADDE 25 – (1) Üniversitede derslere devam zorunludur. Öğrencilerin teorik derslerin
en az %70’ine, uygulamalı derslerin ve laboratuvarların en az %80’ine devamları zorunludur.
(2) Önceki yarıyıllarda alınmış ve devam koşulu sağlanmış olan teorik dersler tekrar
edileceği zaman yeniden devam şartı aranmaz. AGNO hesaplamasında, tekrar edilen dersten
alınan en son harf notu geçerlidir.
(3) Öğrencilerin derse devam durumu, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir ve her
hafta öğrenci bilgi sistemi üzerinden ilan edilir. Bir dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen, devamsızlıktan kalan öğrenci ilgili dersten devamsız sayılır ve o dersin sınavlarına
alınmaz.
(4) Mazereti veya sağlık sorunu nedeni ile devamsızlık yapılması durumunda raporları
fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca uygun görülmesi halinde geçerli kabul edilir. Öğrencinin
raporlu ya da belgelemiş olduğu sağlık sorunu ile ilgili günlerinin toplamı, yıllık/dönemlik toplam ders saatinin yarısını aşması durumunda devamsızlıktan kalmış sayılır. Öğrenciler, rapor
süresince derslere devam edemezler ve sınavlara giremezler.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Değerlendirme Esasları
Sınavlar
MADDE 26 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı, not yükseltme sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı ve tek ders sınavından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya
hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. İlgili birimce sınav tarihleri sınavlardan en az iki hafta önce ilân edilir. Sınavlara girmeyen bir öğrenci sınav hakkını kullanmış ve girmediği sınavlardan başarısız sayılır. Gerekli hallerde ilgili yönetim kurulu kararı ve
Rektörlük onayı ile cumartesi ve pazar günleri de ders ve sınav yapılabilir.
(2) Niteliği gereği sınav gerektirmeyen dersler, ilgili yönetim kurulunun önerisi üzerine
Senato tarafından belirlenir. Bu tür derslere ilişkin başarı notları, öğrencilerin yarıyıl/yıl içi çalışmaları göz önünde tutularak verilir. Bu derslerin dışındaki tüm dersler için en az bir ara sınav,
bir yarıyıl/yıl sonu sınavı, bir de bütünleme sınavı yapılır.
(3) Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:
a) Ara sınav: Her bir dersten, en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav sonuçları yarıyıl/yıl
sonu sınavından önce ilân edilir.
b) Yarıyıl/yıl sonu sınavı: Bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl veya yıl sonu yapılır. Ders kaydı yaptırarak devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenciler,
yarıyıl/yıl sonu sınavına girerler.
c) Bütünleme sınavı: Yarıyıl/yıl sonunda başarısız olunan dersler için yapılan sınavdır.
ç) Mazeret sınavı: Mazeret sınavı, ara sınav yerine yapılan sınavdır. Haklı ve geçerli
mazeretleri nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerinin bitimini izleyen en
geç beş iş günü içinde durumlarını yazılı olarak ilgili dekanlığa/yüksekokul müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar. Durumları dekanlık/yüksekokul müdürlüğü tarafından uygun görülmesi
durumunda katılamadıkları her sınav için mazeret sınav hakkı verilir. Mazeretleri uygun görülmeyen öğrenciler o sınavdan başarısız sayılırlar. Yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavına girme hakkı elde ettiği halde sınava girmeyen öğrenci için mazeret sınavı düzenlenmez ve bu sınavlar için rapor kabul edilmez. Raporlu olunan süre içinde sınavlara girilmez.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 27 – (1) Öğrenci sınav sonuçlarının ilanını izleyen üç iş günü içerisinde dilekçe ile ilgili bölüm başkanlığına başvurarak sınav kâğıdının yeniden incelenmesini isteyebilir.
İlgili öğretim elemanı sınav kâğıdını tekrar inceleyerek itirazı en geç beş iş günü içinde değerlendirir ve sonucunu bölüm başkanlığına bildirir. Bu aşamadan sonra yapılacak itiraz, ilgili yönetim kuruluna sunulmak üzere dekanlığa/müdürlüğe dilekçe verilerek yapılır. Dekan/müdür,
sınav kâğıdının incelenmesi için, biri sınavı yapan öğretim üyesi olmak üzere ilgili öğretim
üyesi veya görevlileri arasından üç kişilik bir komisyon kurar. Komisyon en çok üç iş günü
içinde itirazları kesin olarak sonuçlandırır. Sonuçlandırılan notlarda değişiklik, ilgili yönetim
kurulunun onayıyla yapılır. Final sınavları kesinleştikten sonra yapılan değişiklikler yönetim
kurulu kararı ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Süresinden sonra yapılan
itirazlar kabul edilmez.
Kopya ve intihal
MADDE 28 – (1) Bir öğrencinin sınavlarda, ödevlerde veya diğer değerlendirme etkinliklerinde kopya çektiği, kopyaya teşebbüs ettiği, intihal yaptığı veya yürürlükteki disiplin
yönetmeliğinde yer alan benzer ihlallerde bulunduğu yönünde şüphe oluşursa, Yükseköğretim
Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerince öğrenci hakkında disiplin soruşturması
açılır. Soruşturma süresi boyunca söz konusu etkinlik değerlendirilmez. Suçlu bulunan öğrenciye, aldığı disiplin cezasının yanı sıra söz konusu etkinlik için sıfır notu verilir. Disiplin soruşturması sonucu suçsuz bulunan öğrencinin sınavı değerlendirilir.
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Başarı notları ve başarı durumu
MADDE 29 – (1) Bir dersin başarı notunun hesaplanabilmesi için final/bütünleme sınavından yüz üzerinden en az 50 puan alınması zorunludur. Final ve bütünleme sınavından 50
puan altında alınması durumunda başarı notu hesaplanmaz ve öğrencinin harf başarı notu FF
olarak sonuçlanır.
(2) Ders başarı notunun hesaplanmasında yarıyıl/yıl içi sınav ve diğer çalışmaların başarı notu içindeki ağırlığı %40'tan az %60'tan fazla olamaz. İlgili öğretim elemanı uygun gördüğü takdirde ödev, laboratuvar ve benzeri derse bağlı çalışmaları ve yapılan kısa süreli sınavları ayrı ayrı ya da tek bir ara sınav olarak değerlendirebilir. Ancak bir yarıyılda tek ara sınavı
yapılması durumunda bu ağırlık en çok %40 olur.
(3) Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından biri, dersin
öğretim elemanı tarafından verilir:
a) Ders Notu
Puan
Kat Sayı
AA
90-100
4,00
BA
85-89
3,50
BB
80-84
3,00
CB
70-79
2,50
CC
60-69
2,00
DC
55-59
1,50
DD
50-54
1,00
FF
0-49
0,00
b) Diğer notlar –işaretler:
1) G: Geçti
2) T: Transfer
3) ERA: Erasmus
4) R: Tekrar alınan ders
5) K: Kaldı
6) P: Final sınavı olmayan ders
(4) Diğer harf notları ve anlamları aşağıda gösterilmiştir:
a) FF notu; bir dersten FF notu alan öğrenciler bu dersi verildiği ilk yarıyıl/yıl tekrar
almak zorundadırlar. Öğrenciler tekrara kaldıkları seçmeli ders yerine başka bir seçmeli ders,
değişen veya kaldırılan dersler yerine bölüm/program başkanlığı tarafından uygun görülen ve
kredi bakımından eş veya yakın değerde olan dersleri alabilirler, bu durumda alınan derse devam zorunluluğu vardır.
b) VF notu; derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları
yerine getirmediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere verilir. Bu öğrenciler
yarıyıl/yıl sonu/bütünleme sınavlarına giremezler. Bu not, not ortalaması (AGNO) hesabında
FF notu işlemi görür. VF notu alınan derslerin, dersin açıldığı ilk yarıyıl/yıl alınması ve devam
edilmesi zorunludur.
c) P notu; final sınavı yapılmayan ödev, proje, klinik uygulama ya da alan çalışması
(staj) yapılan dersleri başarıyla sürdürmekte olan öğrencilere verilir.
ç) K notu; diğer yükseköğretim kurumlarından alınmış ve not karşılığı olmayan dersler
ile Üniversitede alınmış ve not karşılığı olmayan, başarısız olunan, AKTS kredisi toplamına
eklenen ancak AGNO’yu etkilemeyen dersler için kullanılır.
d) T işareti; Üniversite içinde yapılan geçişler ile öğrencinin başka yükseköğretim kurumlarından daha önce almış ve başarmış olduğu intibakı yapılan transfer derslerini gösterir.
Bu derslere ilişkin notlar AKTS kredisi toplamına ve AGNO’ya katılır.
e) ERA işareti; Erasmus Programı sırasında alınan dersi gösterir. Bu derslere ilişkin
notlar AGNO’ya katılır.
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f) R işareti; tekrar alınan dersi gösterir. Bu derslerde yarıyıl not ortalaması (YANO)/ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) hesabında son alınan not değerlendirmeye alınır.
(5) Notların ve not ortalamalarının 100’lük sisteme çevrilmesi gerektiğinde Yükseköğretim
Kurulu tarafından hazırlanan dönüşüm tablosu kullanılır.
Engelli öğrenciler
MADDE 30 – (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış olan Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenci, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla
yükümlüdür; ancak engeli nedeniyle herhangi bir dersin gerekliliklerini yerine getirmekte güçlük çekmesi durumunda, danışmanının ve dersin öğretim elemanının onayıyla söz konusu güçlüklerin giderilmesine ilişkin değişiklikler, uyarlamalar, düzenlemeler yapılarak öğrencinin
dersi alması sağlanır. Öğrenci dersin gerekliliklerini tüm uyarlamalara rağmen yerine getiremiyor ise, varsa o derse eş değer olan bir başka ders alır.
(2) Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenci, 26 ncı maddede belirtilen sınavlara girmek zorundadır, ancak öğrencinin performansının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için, öğrencinin
engeli temel alınarak dersi veren öğretim elemanı onayı ile sınav yeri, süresi, biçimi değiştirilip
uygun hale getirilebilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe, bilgisayar, büyüteç gibi ek gereçler,
okumaya ya da yazmaya yardımcı kişi ya da araçlar sağlanır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Klinik Uygulamalar-Alan Çalışması, Azami Süre, Mezuniyet ve Diploma
Klinik uygulamalar-alan çalışması
MADDE 31 – (1) Klinik Uygulamalar-Alan Çalışması; öğrencinin istenen mesleki ya
da akademik bilgi ve beceri düzeyine erişmesini sağlamak üzere Üniversite içinde ya da dışında
bir kuruluşta ve tercihen yaz aylarında yapılan uygulamalı çalışmadır. Alan çalışmalarına ilişkin
esaslar ilgili fakülte/meslek yüksekokulu kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından karara
bağlanır. 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi ile düzenlenen azami süreler sonunda sınav
hakkını kullanan öğrencilerin, aynı zamanda alan çalışmasında da “bir ders” kabul edilmek suretiyle alan çalışmasına katılmasının uygun görülmesi üzerine; öğrenciler mezuniyet koşulu
olan, sorumlu oldukları uygulamalardan kredili uygulamalar için kredi başı ücreti, kredisiz uygulamalar için ücret alınmadan bir ders kabul edilmek suretiyle alan çalışmasına katılacaktır.
Not yükseltme sınavı
MADDE 32 – (1) Başarısız dersi bulunmamakla beraber mezuniyet için gerekli 2,00
AGNO’sunu sağlayamayan öğrencilere ilgili yönetim kurulu kararı ile yarıyıl/yıl sonu sınavlarını takip eden bir ay içinde, daha önce almış oldukları derslerden kendi seçtikleri sadece bir
ders için not yükseltme sınavı açılır.
(2) Not yükseltme sınavında alınan not, dersin nihai notu olarak belirlenir.
(3) Not yükseltme sınavında başarılı not aldığı halde 2,00 AGNO’yu sağlayamayan öğrenciler, takip eden dönemde ders tekrarı yapmak zorundadır.
Tek ders sınavı
MADDE 33 – (1) Mezuniyet için gerekli koşulları sağlamış ancak başarısız tek dersi
kalan ve tek ders sınavı sonucunda en az 2,00 AGNO’yu sağlayabilecek öğrencilere, o dersin
koşullarını yerine getirmek kaydıyla fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulları ilgili yönetim
kurulunca yarıyıl sonu sınavlarını (yıllık ders veren fakülteler için bütünleme sınavını) takip
eden bir ay içinde tek ders sınavı açılır.
(2) Tek ders sınavında başarısız olan öğrencilere takip eden yarıyılın (yıllık ders veren
fakülteler için bütünleme sınavı) sonunda bir ay içinde tekrar tek ders sınav hakkı verilir. Bir
öğrenci bir dönemde sadece bir defa tek ders sınavına girebilir.
(3) Tek ders sınavında alınan not, dersin nihai notu olarak transkripte işlenir.
(4) Yaz sonunda mezuniyet için birinci fıkradaki tüm koşulları sağlayan öğrenciler açılacak tek ders sınavına girme hakkına sahiptirler.
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(5) Yarıyıl/yıl sonu sınavı uygulanmayan laboratuvar, uygulama, klinik uygulama, atölye, proje ve bitirme projeleri gibi dersler için tek ders sınavı yapılmaz.
(6) Daha önce alınmamış bir ders veya devamsızlıktan kalınan bir ders için tek ders sınavına girilemez.
(7) Tek ders sınavı ile mezuniyet için gerekli notu sağlayamayacak öğrenciler izleyen
yarıyıl/yılda birden fazla derse kayıt yaptırırlar.
Azami öğrenim süresi sonunda sınav hakları ve devam koşulları
MADDE 34 – (1) 17 nci maddede belirtilen azami öğrenim süresi sonunda, mezuniyet
için gereken ders yükümlülüklerini tamamlamış ancak genel ve program not ortalaması nedeniyle mezun olamayan öğrencilere, talep ettikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Sınavına girilmek istenen dersler, daha önce alınmamış dersler ile uygulamalı dersler ise; ilgili derslere, dönem kayıtları kapsamında kayıt olunması gerekir.
(2) 17 nci maddede belirtilen azami öğrenim süresi sonunda; mezuniyet için gereken
derslerin tamamına kaydolmasına rağmen, bu dersleri başarıyla tamamlayamaması nedeniyle
mezun olamamış dördüncü sınıf öğrencilerine, aşağıdaki koşullarda sınav hakkı ve ek süre verilir:
a) Başarısız olduğu bütün derslerden iki ek sınav hakkı tanınır.
b) (a) bendinde belirtilen sınavlara katılım sonucunda, mezun olabilmek için başarısız
ders sayısını 5’e indirenlere üç dönem ek süre verilir.
c) (a) bendinde belirtilen sınav haklarını kullanmadan mezun olabilmek için başarısız
ders sayısı en fazla 5 olan öğrencilere dört dönem ek süre verilir.
ç) (a) bendinde belirtilen sınavlara katılarak veya katılmadan mezun olabilmek için başarısız tek dersi kalan öğrencilere ise, öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız
oldukları dersin sınavına girme hakkı tanınır.
(3) 17 nci maddede belirtilen azami öğrenim süresi sonundaki öğrenim ve sınav hakları
kapsamında; derse devam edebilecek öğrenciler; Üniversite tarafından belirlenen ödemekle
yükümlü oldukları dönem öğrenim ücreti ile Üniversitenin imkanlarından yararlanmak için
gerekli ücretleri ödedikten sonra dönem kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.
Mezuniyet
MADDE 35 – (1) Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için
ilgili programın ders ve diğer yükümlülüklerini başarı ile tamamlamış olması ve genel not ortalamasının (AGNO) en az 2,00 olması gerekir.
(2) Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi hariç lisans programlarında yedinci yarıyılın, ön lisans programlarında üçüncü yarıyılın sonunda ilgili programın
ders ve diğer yükümlülüklerini başarı ile tamamlayan ve lisans programlarında hazırlık hariç
4 yılın, ön lisans programlarında hazırlık hariç 2 yılın, tüm mali yükümlülüklerini yerine getirmek koşulu ile 2,00 not ortalamasını (GNO) sağlayan öğrenciler erken mezuniyet hakkı kazanır.
(3) Disiplin cezası almamış olmak kaydıyla mezuniyet AGNO’su 4,00 üzerinden 3,00-3,49
arasında olan öğrencilere onur, 3,50 ve üzerinde olan öğrencilere ise yüksek onur belgesi verilir.
Diploma
MADDE 36 – (1) Kayıtlı oldukları ön lisans ve lisans eğitim-öğretim programlarının
tüm gereklerini yerine getiren, AGNO’su 2,00 veya daha yüksek olmak koşulu ile öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programları için en az 120 AKTS kredisine, öğrenim süresi dört yıl
olan lisans programları için en az 240 AKTS kredisine, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programları için 300 AKTS kredisine sahip olan öğrenciler, mezuniyet koşullarını sağlamış sayılırlar.
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(2) Lisans diplomalarında dekan ve Rektörün, ön lisans diplomalarında meslek yüksekokulu müdürü ve Rektörün imzası bulunur. Diplomalarda elektronik imza da kullanılabilir.
(3) Ön lisans ve lisans mezunlarına verilecek diplomaların şekli, ölçüleri ve diplomalara
yazılacak bilgiler Senato tarafından belirlenir.
(4) Lisans düzeyinde öğrenim gören öğrenciler, hazırlık hariç ilgili programın ilk dört
yarıyılının tüm derslerini ve diğer yükümlülüklerini başarı ile tamamlamış olmaları ve ağırlıklı
genel not ortalamalarının en az 2,00 olması halinde, talep ettikleri takdirde, ilgili yönetim kurulu
kararı ile YÖK tarafından belirlenen esaslara göre, ön lisans diploması alabilirler.
(5) Diplomanın kaybı halinde bir defaya mahsus olmak üzere; ulusal bir gazetede ilan
edilmesi ve durumun dilekçe ile beyan edilmesi koşulu ile yeni bir diploma verilir. Bu takdirde
diploma üzerine “ikinci nüsha” ibaresi konulur.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Disiplin
MADDE 37 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemlerinde, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
(2) Herhangi bir sebeple Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, bu süre içerisinde eğitim-öğretime ve sosyal faaliyetlere katılamaz ve Üniversitenin tesislerine giremezler.
Kayıt dondurma ve mazeretler
MADDE 38 – (1) Kayıt dondurma ve mazeretler hakkında usul ve esaslar ilgili mevzuat
hükümleri ve Senato kararı ile belirlenir.
İlişik kesme
MADDE 39 – (1) Üniversiteye merkezi yerleştirme ile kesin kayıt işlemini tamamlayıp, ÖSYM’nin belirlemiş olduğu resmi kayıt tarihlerinden sonra kayıt sildirme halinde toplam
öğrenim ücretinin tamamını ödemek şartı ile kayıt sildirme işlemini gerçekleştirebilir.
(2) Mevcut öğrenci; kaydının silinmesini talep etmesi durumunda akademik yıl başladıktan sonra ücret iadesi yapılmaz.
(3) İlgili mevzuat hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası almış olan öğrencinin
kaydı silinir.
(4) Dört yıl üst üstte öğrenim ücretini ödemeyen ya da ders kaydını yenilemeyen öğrencinin YÖK kararıyla Üniversite ile ilişiği kesilebilir.
Tebligat ve adres bildirme
MADDE 40 – (1) Öğrenciye yapılacak her türlü yazılı tebligat; öğrencinin Üniversiteye
ilk kayıt sırasında Öğrenci Bilgi Sistemi aracılığı ile NVI/KPS Kimlik Bilgileri Sorgulama servisi tarafından sorgulanan resmi adresine yapılmak, öğrenci adına Üniversite tarafından açılan
e-posta adresine gönderilmek veya ilgili fakülte/müdürlük tarafından ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.
(2) Öğrenci; kullanıcı adıyla tanımlı e-posta adresini aktif durumda tutmak, sürekli e-postalarını
takip etmekle yükümlüdür.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hükümleri, YÖK, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
Rektörü yürütür.
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İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinden:
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Uygulama 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 Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başhekim (Müdür): Merkezin Müdürünü,
b) Başhemşire (Hemşirelik Hizmetleri Müdürü): Merkezde görevli Başhemşireyi,
c) Merkez (Hastane): İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Uygulama ve
Araştırma Merkezini,
ç) Mütevelli Heyet: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
d) Rektör: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörünü,
e) Tıp Fakültesi: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesini,
f) Üniversite: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; sağlık hizmetleriyle ilgili tüm alanlarda eğitim ve
öğretim ile bilimsel araştırmalar yapmak, her düzeyde tıp ve sağlık personeli yetiştirilmesine
katkı sağlamak amacıyla Tıp Fakültesi başta olmak üzere, Üniversite bünyesindeki diğer fakülte, enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezleri ile yurt içi veya yurt dışındaki
diğer kurumlarla ilgili mevzuat hükümleri kapsamında iş birliği yaparak eğitim ve sağlık hizmetlerinde yenilikçi ve verimliliği artırıcı uygulamalara öncülük etmek, toplumun ihtiyaç ve
beklentileriyle uyumlu, hasta haklarına saygılı ve modern sağlık tesisi yönetimi ilkeleriyle bağdaşan kaliteli bir sağlık hizmeti verilmesini sağlamaktır.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki gelişmiş sağlık ve araştırma standartlarını izleyerek
nitelikli sağlık hizmeti sunmak.
b) Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, sağlık bilincinin ve halkın sağlık eğitiminin artırılması için projeler geliştirmek ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında özel ve
kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapmak, ulusal sağlık politikalarına katkı sağlamak.
c) Merkeze bağlı olarak çalışan, kapsamlı sağlık hizmeti veren yataklı tedavi hizmetleri,
tıbbi anabilim ve bilim dallarında ve sağlıkla ilgili diğer alanlarda, Merkez bünyesindeki ünite
ve birimlerde Merkezin amaçları doğrultusunda faaliyette bulunmak.
ç) Tıp ve sağlık bilimleri alanında; ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerin eğitim
ve öğretimleriyle ilgili ihtiyaç duyulan sağlık uygulama ve araştırma faaliyetlerine ilişkin altyapıyı hazırlamak, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası bilimsel kongre,
çalıştay, kurs, panel ve seminerler düzenlemek.
d) Merkezin amaçları doğrultusunda projeler üretmek ve sürdürmek, süreli ve süresiz
yayınlar yapmak, yazılı ve görsel basında programlar düzenlemek, bilimsel görüş sunmak.
e) Mütevelli Heyet, Rektör ve Yönetim Kurulunca öngörülen ilgili diğer faaliyetlerde
bulunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Başhekim (Müdür).
b) Yönetim Kurulu.
Başhekim (Müdür)
MADDE 8 – (1) Başhekim (Müdür); Üniversitenin öğretim üyeleri arasından, Rektörün
teklifi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile iki yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Başhekim
(Müdür) yeniden görevlendirilebilir. Başhekim (Müdür) sağlıkla ilgili bağlı birimlerin de yöneticisidir. Başhekim (Müdür), gerektiğinde Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile
iki yıllık süre dolmadan da görevinden alınabilir. Başhekim (Müdür)’in önerisi ve Mütevelli
Heyetinin onayı ile Başhekim (Müdür) yardımcıları görevlendirilebilir.
Başhekim (Müdür)’in görevleri
MADDE 9 – (1) Başhekim (Müdür)’in görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek.
b) Merkezin stratejik planını hazırlamak, Yönetim Kurulunda görüşülmesi ve onaylanmasından sonra gerekli planlama, yürütme, koordinasyon ve denetleme çalışmalarını yapmak.
c) Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını ve amaçları doğrultusunda Merkezin işleyişini sağlamak.
ç) Tıbbi direktörün görevlendirilmesi için Rektöre teklifte bulunmak, diğer yönetici ve
birim sorumlularını belirlemek.
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d) Merkezin araştırma, sağlık, idari, teknik destek hizmet üniteleri ile bağlı birimlerinin
amaç ve hedefleri doğrultusunda düzenli, uyumlu, etkili ve verimli biçimde çalışmasını sağlamak.
e) Merkez bünyesinde sunulan tıbbi hizmetlerin altyapısının oluşturulması ve teknolojik
ihtiyaçların karşılanması ile tıbbi hizmetlerin kalitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.
f) Merkez ve bağlı birimlerinde oluşturulan proje grubu, komite, komisyon, ünite ve
birimlerin işleyişlerini denetlemek ve yöneticilerinin seçimi için Yönetim Kuruluna öneride
bulunmak.
g) Tıbbi hizmetlerin politika, prosedür ve standartlarının oluşturulması ve uygulanmasına yönelik çalışmalarda bulunmak ve çalışmaları ile ilgili yıllık raporları Yönetim Kuruluna
sunmak.
ğ) Araştırma ve proje ekiplerini kurmak, Merkez bünyesinde yeni kurulacak ünite ve
birimlerle ilgili Yönetim Kuruluna öneride bulunmak.
h) Rektör ve Mütevelli Heyet tarafından Merkez ile ilgili olarak verilen diğer görevleri
yapmak.
Başhekim (Müdür) Yardımcısı
MADDE 10 – (1) Başhekim (Müdür) Yardımcısı; en az lisans düzeyinde eğitim almış
kişiler arasından, Başhekim (Müdür)’in önerisi ve Rektörün teklifi üzerine Mütevelli Heyetinin
onayı ile iki yıl için görevlendirilir. Başhekim (Müdür)’in görevi sona erdiğinde Başhekim
(Müdür) Yardımcısının da görevi kendiliğinden sona erer. Görev süresi biten Başhekim (Müdür) Yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Gerektiğinde Rektörün teklifi Mütevelli Heyetinin
onayı ile Başhekim (Müdür) Yardımcısı iki yıllık süre dolmadan da görevinden alınabilir.
Başhekim (Müdür) Yardımcısının görevleri
MADDE 11 – (1) Başhekim (Müdür) Yardımcısının görevleri şunlardır:
a) Merkezin ve Merkeze bağlı birimlerin altyapısının kurulmasına, işletilmesine, ihtiyaçlarının giderilmesine, kısa, orta ve uzun vadeli amaçların gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaları yürütmek.
b) Personel sevk ve idaresinde, yönetim ve denetimlerde, yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasında Başhekim (Müdür)’e yardımcı olmak.
c) Merkezin personel ihtiyaçları ve yıllık planlamaları ve programları ile ilgili önerilerini gerekçeleri ile birlikte hazırlamak.
ç) İlgili mevzuat hükümlerine göre yapılması gereken sözleşmeleri hazırlamak, uygulanmasını ve denetimini sağlamak.
Yönetim Kurulu
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu; Başhekim (Müdür), Başhekim (Müdür) Yardımcısı,
Başhemşire ile Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetinin onayı üzerine öncelikle Tıp Fakültesinden ve/veya Sağlık Bilimleri Fakültesinden olmak üzere Üniversitenin öğretim üyeleri arasından görevlendirilen bir öğretim üyesi ile birlikte en fazla beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu
üyesi olarak görevlendirilen öğretim üyesinin görev süresi iki yıldır. Mütevelli Heyet gerektiğinde süresi sona eren üyeyi aynı usulle tekrar görevlendirebilir.
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(2) Yönetim Kurulu, Başhekim (Müdür) başkanlığında ayda bir kez, önceden belirlenen
gündem ile toplanır. Başhekim (Müdür), Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.
Başhekim (Müdür) olmadığı durumlarda Başhekim (Müdür) Yardımcısı yerine vekâlet eder.
Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
(3) Yönetim Kurulu, çalışmalarında, Rektör ve Mütevelli Heyetine karşı sorumludur.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Yıllık akademik çalışma raporu, plan ve programları karara bağlamak.
b) Merkez bünyesindeki proje grubu, ünite, komite veya komisyonların çalışma usul
ve esaslarını belirlemek.
c) Merkezin amaçlarına uygun faaliyet alanlarına ilişkin kararlar almak.
ç) Sağlık alanında yeni ünite veya birimlerin kurulması konusunda Mütevelli Heyetinin
onayına sunmak üzere teklif hazırlamak.
d) Merkezin yıllık plan, program, personel ihtiyacı ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Rektöre ve Mütevelli Heyetine sunmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Başhemşire ve görevleri
MADDE 14 – (1) Başhemşire, en az beş yıl hemşirelik hizmeti olanlar arasından Başhekim (Müdür)’in teklifi üzerine Mütevelli Heyetinin onayı ile iki yıl için görevlendirilir. Süresi
biten Başhemşire tekrar görevlendirilebilir. Gerektiğinde Başhekim (Müdür)’in teklifi Mütevelli Heyetinin onayı ile iki yıllık süre dolmadan da görevinden alınabilir. Başhekim (Müdür)’in
görevi sona erdiğinde Başhemşirenin görevi de kendiliğinden sona erer. Başhemşirenin önerisi
üzerine Mütevelli Heyetinin onayı ile başhemşire yardımcıları görevlendirilebilir.
(2) Merkezde ve bağlı birimlerde bulunan ameliyathane, servis, poliklinik veya laboratuvar hizmetleri ile Merkezin idari işlerinde görevli olanlar, yürüttükleri hizmetler açısından
Başhemşire, Başhekim (Müdür) ve Başhekim (Müdür) Yardımcısına karşı sorumludur.
(3) Başhemşirenin görevleri şunlardır:
a) Hasta bakımı hizmetlerinde görevli personelinin verimli çalışmalarını sağlamak ve
kontrol etmek, gerekli noksanlıkları tıbbi konularda Başhekim (Müdür)’e, idari konularda Başhekim (Müdür) Yardımcısına bildirmek.
b) Hizmetlerin gerçekleştirilmesinde tespit edilen aksaklıkları gidermek için gerekli çalışmaları yapmak.
c) Kendisine bağlı hizmetlerdeki sağlık personelinin çalışma yerlerinin belirlenmesi ve
bunların yerlerinin değiştirilmesi ile ilgili hususlarda görüş ve isteklerini Başhekim (Müdür)’e
iletmek ve verilen kararları uygulamak.

Sayfa : 28

RESMÎ GAZETE

21 Ocak 2021 – Sayı : 31371

ç) Hemşirelerin mesleki bilgi ve tecrübelerinin gelişmesine yardımcı olmak amacıyla
hizmet içi eğitimini sağlamak.
d) Hasta bakım hizmetlerinin çağdaş normlarda ve kalite standartları kriterleri doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.
Merkezi üniteler ve bağlı birimler
MADDE 15 – (1) Merkez bünyesinde verimlilik ve hizmet kalitesinin arttırılması, hizmet kontrolünün sağlanması ve değerlendirilmesi amacıyla proje grubu, kurul, komisyon ve
komite ya da bağlı birimler oluşturulabilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun
ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
Rektörü yürütür.

—— • ——

Kocaeli Üniversitesinden:
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ARİTMİ, ELEKTROFİZYOLOJİ VE KALP PİLİ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 14/12/2020 tarihli ve 31334 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kocaeli
Üniversitesi Aritmi, Elektrofizyoloji ve Kalp Pili Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Müdür, Rektör tarafından kardiyoloji anabilim dalının aritmi, elektrofizyoloji ve
kalp pili araştırma ve uygulamaları konusunda deneyimli, alanında ulusal ve uluslararası düzeyde basılmış eserleri olan Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir.
Görev süresi biten Müdür aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
14/12/2020

31334
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TEBLİĞLER
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA YAPILACAK
TASARIM GÖZETİMİ VE KONTROLÜ HİZMETLERİNE DAİR
TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
MADDE 1 – 11/1/2019 tarihli ve 30652 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Bina Deprem Yönetmeliği Kapsamında Yapılacak Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine
Dair Tebliğe geçici 1 inci maddeden önce gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
“Diğer hususlar
MADDE 15/A – (1) Bakanlığın hazırladığı listede görevlendirme yapılacak uzmanlık
sınıfında veya bu Tebliğe göre görevlendirilebilecek durumda veyahut yeterli sayıda tasarım
gözetmeni bulunmaması hâlinde, yapı sahibince listelerin dışından da yalnızca bu işe mahsus
hizmet alımı yapılabilir.
(2) Bu şekilde görevlendirilenlerin 5 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan koşulları
sağlaması kaydıyla;
a) Tüm uzmanlık alanları için Komisyon tarafından Ek-2’ye göre yapılacak değerlendirme sonucu asgari (3 numaralı göstergeden en az 8 puan alınmak kaydıyla) 42 puanı sağlaması veya,
b) TGUA-1, TGUA-2 ve TGUA-3 uzmanlık alanları için Ek-2’de tarif edildiği şekilde
ilgili alanda yüksek lisans/doktora yapmış/yönetmiş veya ders veriyor olması ve halen bir yükseköğretim kurumunda öğretim üyesi/görevlisi olması,
yeterlidir.
c) (b) bendine göre TGUA-1 ve TGUA-3 uzmanlık alanlarında sadece Esaslar Tablo
3.3’e göre BYS≥3 olan binalar için geçici sicil ile hizmet alınabilir. TGUA-1, TGUA-2 ve
TGUA-3 uzmanlık alanlarında BYS≥5 olan binalar için Bakanlığa herhangi bir bildirim yapılması gerekmez.
(3) Bu kapsamda kendilerinden hizmet alınanlar listeye kaydedilmezler, ancak adlarına
geçici sicil açılır. Yapılan tasarım gözetimi hizmeti kazanılmış bir hak teşkil etmemekle birlikte,
TGUA-4 ve TGUA-5 uzmanlık alanlarında deneyimde dikkate alınır. TGUA-1, TGUA-2 ve
TGUA-3 uzmanlık alanları için ise hizmet verenin talebi üzerine bu madde kapsamında Komisyon tarafından değerlendirilmiş ve 42 puanı sağlamış olmak kaydıyla yapılan tasarım gözetimi hizmeti deneyimde değerlendirilir.
(4) Tasarım gözetmenliği sicili ve listesinde kayıtlı olmayıp da bu madde uyarınca görevlendirilenler, 8 inci maddede belirtilen ilkelere aykırı olarak tasarım gözetmenliği faaliyetinde bulunduklarının tespit edilmesi hâlinde, Komisyon kararıyla tasarım gözetmenliği yapmaktan yasaklanır.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 – Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı

12-

11/1/2019
30652
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
9/5/2019
30769
31/12/2019
30995 (4. Mükerrer)
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Ticaret Bakanlığından:
İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2015/7)’DE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta
Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/7)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
22/8/2015

29453
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ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığından:

379/1/1-1

—— • ——
Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığından:

379/2/1-1
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:

451/1/1-1

—— • ——
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:

—— • ——

451/2/1-1

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:

451/3/1-1
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
TAŞINMAZ ÜZERİNE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR
Türk Kızılay Genel Müdürlüğünden:
1-Çorum İli, Merkez İlçesi, Ulukavak Mahallesi, 2667 ada, 3 nolu parselde kayıtlı,
1.903,56 m² yüzölçümlü taşınmazda kat karşılığı bina inşaatı yapılması işi.
2-Firmalar, 240.000,00 TL geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
3-İhaleye ait şartnameler, T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesi
TR910001001745390090262936 IBAN numarasına yatırılan 200,00 TL tutarındaki (şartname
bedeline ait) dekontun betul.ozdogan@kizilay.org.tr e-mail adresine gönderilmesi karşılığında
“Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Sütlüce Mah.
İmrahor Cad. No:28 Beyoğlu/İSTANBUL“ adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden ya da
“Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi Hamoğlu İş Merkezi No:3/504 ÇORUM” adresindeki Türk
Kızılay Çorum Şube Başkanlığından temin edilebilecektir.
4-İhale şartnamelerine www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.
5-Firmaların ihale zarflarını en geç 15.02.2021 günü saat 10:00’a kadar Türk Kızılay
Genel Müdürlüğü / Evrak Kayıt Servisine göndermiş olmaları gerekmektedir.
6-2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 16.02.2021 günü saat 14:00’da Genel
Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.
7-Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
8-Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
9-Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.
412/1-1

—— • ——

2021 YILI I. GRUP TRAKTÖR SÜRÜCÜSÜ - ALET EKİPMAN KULLANIMI VE
MUHTELİF İŞÇİLİKLERİNE AİT HİZMET SATIN ALINACAKTIR
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
Genel Müdürlüğümüze bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı olan 2021
Yılı I. Grup Traktör Sürücüsü - Alet Ekipman Kullanımı ve Muhtelif İşçiliklerine ait hizmet satın
alınacaktır.
Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’nda ve ilgili
işletme müdürlüğünde görülebilir. İstekliler, ihale dokümanını Genel Müdürlüğümüz Ticaret
Daire Başkanlığı’ndan 250,00 TL karşılığında temin edebilirler.
İhale kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif tutarının % 3’ünden
az olmamak üzere geçici teminat verecektir.
Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 02.02.2021 Salı günü saat 14:30’a kadar
TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir.
İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ nde
yapılacaktır.
Geciken teklifler dikkate alınmaz.
Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında
olup, ihale TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.
ADRES:
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar/ANKARA
Tlf.: (0.312) 417 84 70 (5 Hat)
Fax: (0.312) 417 78 39
397/1-1
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HAM PETROL, KONDENSAT VE ATIKSUYUN KARA TANKERLERİ İLE
TAŞITILMASI HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünden:
TDLHZM-1075 Trakya Bölge Müdürlüğü Üretim Sahalarından Üretilen Ham Petrol,
Kondensat ve Atıksuyun Kara Tankerleri İle Taşıtılması Hizmet Alımı “Açık İhale Usulü” İle
İhale Edilecektir.
İhale Kayıt No
: 2021/27018
1 - İdarenin
a) Adresi
: Söğütözü Mahallesi 2180. Cad. No: 10 / 06530
Çankaya/ANKARA
b) Telefon ve Faks numarası
: 0 312 207 2669 Faks 0 312- 286 73 74
0 312 286 90 73
c) Elektronik posta adresi (varsa) : ihale@tpao.gov.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Türkiye Petrolleri A.O. Trakya Bölge Müdürlüğü’ne
bağlı üretim sahalarına, ihtiyaç duyulan tüm yerlere,
sahadan sahaya, sahadan bölgelere ve yeni
keşfedilecek tüm üretim sahalarına, tankerler ile
üretilen ham petrol, kondensat ve atıksuyun kara
tankerleri ile taşıtılması hizmet alımı. Yaklaşık
132.170 (YüzOtuzikibinyüzyetmiş) ton/yıl
b) Teslim yeri
: TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü
c) İşin süresi
: Sözleşme tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) Aydır.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: TÜRKİYE PETROLLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10 Çankaya/ANKARA
Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı 6.Kat Toplantı
Salonu. İstekliler ihale oturumuna katılabilir.
b) Tarihi ve saati
: 28.01.2021 - Saat 14:30
4 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir: Belge fotokopi ise, noterden aslına uygunluğu onaylı olacak veya İdarece “Aslı
görülmüştür” kaydı bulunacaktır.
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
Belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret
ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya
Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir
makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı
olduğuna dair belge;
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
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2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini
belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin
noter tasdikli imza sirküleri;
c) Bu Şartnamenin 10 uncu Maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan
durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
d) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu. (Form-1)
e) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.
f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
h) Trafik Şubesi’ne onaylattırılacak Özmal Araç Formu,
ı) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,
j) Bu ihalede iş deneyimi istenilmesi durumunda; tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş
deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde
sunulacak İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin
Taahhütname.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler.
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler.
4.3.1. İstekli, kooperatif ise;
a) Kendi üyeleri adına kayıtlı, tankerlerin İl Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü’nden onaylı
FORM-2 belgesi, İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacaktır.
b) Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen şartlara göre gereken K1 ve/veya R1
belgeleri ile ADR Uygunluk Belgesi ve SRC5 Belgeleri verilecektir.
4.3.2. İstekli, kooperatif değilse;
a) Trafikte kendi nam ve hesabına kayıtlı, tankerlerin İl Emniyet Trafik Şube
Müdürlüğü’nden onaylı FORM-2 belgesi, İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacaktır.
b) Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen şartlara göre gereken K1 ve/veya R1
belgeleri ile ADR Uygunluk Belgesi ve SRC 5 belgeleri verilecektir.
4.3.3. 1.2 YÜKLENİCİ en az 6 adet ham petrol, condansate ve atık su taşıyabilecek 2018
ve yukarı model, trafikten adına kayıtlı veya kendi nam ve hesabına kiraladığı kamyon tankerleri
ve treylerleri ile ham petrol, condansate ve atık su taşımacılığını yapacak ve tankerlerin
sözleşmenin hitamına kadar, mukavele ile kendisine bağlamış olduğunu gösterir belgeyi teklif
ekinde idareye sunacaklardır. Ruhsatların fotokopileri kabul edilecektir. Yüklenici işleri
aksatmayacak sayıda şoför istihdam edecektir.
4.3.4. İstekli, Tanker, çekici ve yarı römork her üçünün de (model yılını karşılaması
zorunlu ) imal yılı 2018 ve yukarı model üzerinde olduğunu gösteren belgeleri (Ruhsat vb.) teklif
ekinde sunacaktır.
4.3.5. İş Deneyimini Gösteren Belgeler: İstekli, ham petrol taşımacılığında deneyimli
olduğunu ve ihale itibariyle en son 5 (beş) yıllık sürede (5 yılın hesabında ihale tarihi ne olursa
olsun herhangi bir yıl için ihalenin yapıldığı yıl hariç bırakılarak geçmiş 5 yıl dikkate alınarak
değerlendirme yapılır), yurt içinde (yurt dışı bağlantılı olanlar hariç) bir yıl içerisinde ihale
dokümanlarında belirlenen 132.170 (YüzOtuzikibinyüzyetmiş) Ton/yıl tahmini yapılacak işin
miktarının en az %30’ü kadar petrol ya da petrol ürünlerinin nakliyesi işini bihakkın yaptığını
belgeleyecektir.
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4.3.5.1. İş ortaklığında pilot ortağın, istenen “4.3.5.İş Deneyimini Gösteren Belgeler”
İbaresinde Belirtilen, iş deneyim tutarının en az % 70'ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş
deneyim tutarının en az % 10'unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı
toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30'undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye
katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha
önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren
belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara
göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz.
4.3.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler Kamu veya özel sektörde sözleşme ile
bağıtlanmış her türlü karayolu taşımacılık benzer iş olarak kabul edilecektir.
Yukarıdaki bahsi geçen belgeleri teklif ekinde idareye sunmayan isteklilerin teklifleri
geçersiz sayılacaktır.
4.3.7. İş, bu İhale Şartnamesinin 7.3.5 maddesinde belirtilenler hariç olmak üzere,
Şartname kapsamında istenilen belgeler ihale tarihinden önceki son bir yıl içinde alınmış
olmalıdır. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup,
sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama
gelecek bir başka şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir. İhale sonrası, aslı istenen
belgelerin TPAO tarafından görülmesinden sonra sureti veya fotokopisine “aslı TPAO tarafından
görülmüştür” ibaresi konularak, belgelerin aslı istekliye geri gönderilir.
4.3.8. İhale dokümanları ilgili firma yetkilisi tarafından paraflanacaktır. Değiştirilmiş
ya da paraf edilmemiş ihale dokümanları olması durumunda teklif mektubu açılmayacaktır.
5 - İhale dokümanı;
www.tpao.gov.tr adresinden indirilebilir veya ihale@tpao.gov.tr istenebilir.
Şartname bedeli 400,00-TL (Dört yüz Türk Lirası) karşılığı, Vakıflar Bankası TPAO.
Bürosu TL için Hesap No: 00158007290224965 (IBAN NO: TR970001500158007290224965)
banka hesabına yatırılarak; dosya numarası ve şartname bedeli olduğu belirtilip aynı adresten
(ihale@tpao.gov.tr) temin edilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
ve şartname bedeli dekontunu ibraz etmeleri zorunludur.
6 - Teklifler, 28.01.2021 tarih ve saat 14:30’a kadar TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ /
yeni ihale salonuna elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilecektir.
İhale saatine kadar Ortaklığımıza ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden TL olarak vereceklerdir. İhale sonucu,
üzerine ihale yapılan istekli ile fiyat teklif tablosunda yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş
kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların
toplamı üzerinden sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
8 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim
günü olmalıdır.
10 - Teklif bedelinin %3 oranında Geçici teminat verilecektir.
11 - İş Ortaklığı kabul edilir. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.
12 - Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3(g) kapsamında olup, (ceza ve
yasaklama hükümleri hariç) TPAO Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği’ne göre yapılmaktadır.
475/1-1
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GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR
Adana İli Karatay Belediye Başkanlığından:
1- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kayıtları ve muhammen bedelleri yazılı 1. 2.
ve 3. sıradaki gayrimenkuller 2886 sayılı Kanun ve şartnamesi dâhilinde kapalı teklif usulü ile
diğer gayrimenkuller açık teklif usulü ile satılacaktır.
2- İhale 03.02.2021 Çarşamba günü saat 15:00'de Belediye Encümenince, Encümen
toplantı salonunda yapılacaktır.
3- İhaleye gireceklerin en geç 03.02.2021 Çarşamba günü saat 12:30’a kadar geçici
teminat bedelini Belediyemize nakit yatırmaları veya 2886 sayılı Kanuna göre teminat yerine
geçen belgeler ile 8. maddede belirtilen belgeleri Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliği’ne ibraz
etmeleri gerekmektedir.
4- Gayrimenkullerin bedelleri;
a) Satılacak gayrimenkullerin bedelleri sözleşme tarihinde ilk taksit peşin geri kalanı
peşinat tahsil edildikten 1 ay sonra başlamak üzere 23 ay eşit aralıklı taksit halinde ödenecek
olup, satışlar 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 4/p maddesi gereği KDV’den muaftır.
5- Satış bedelinin peşin ödenmesi halinde gayrimenkul satış bedeli üzerinden %10 peşin
ödeme indirimi uygulanacaktır. Ancak peşin ödeme indirimi sonucu ödenecek bedel muhammen
bedelin altına düşemez.
6- Kapalı Teklif Usulü ihaleye katılabilmek için istenen belgeler;
A.Dış zarf
a) Müracaat dilekçesi (ADNKS’nde bulunan adres yazılacak), Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
b) Geçici teminat (2886 sayılı D.İ.K.’nun 26 ıncı maddesinde belirtilen değerler
geçerlidir.)
c) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya
bu hususları tevsik eden belgeler ile Ticaret ve/veya Sanayi Odası ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı
yıl içerisinde alınmış belge ve tüzel kişiliğin imza sirküleri,
d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye
katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
e) Ortak girişim olması halinde ortakların hisse oranlarını gösterir Noter tasdikli ortak
girişim beyannamesi, (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için belirtilen
belgelerin verilmesi gerekir.)
B. İç zarf
a) Teklif mektubu.
7- Kapalı Teklif Usulü ihaleye katılmak isteyenler ihale zarflarını ihale günü saat 12:30’a
kadar encümen başkanlığına sunulmak üzere Yazı İşleri Müdürlüğüne, (posta ile gönderilerde
olabilecek gecikmeler kabul edilmez.) teslim etmeleri gerekmektedir.
8- Açık teklif usulü ihaleye katılabilmek için istenen belgeler;
a) Müracaat dilekçesi (ADNKS’nde bulunan adres yazılacak), Nüfus Cüzdanı fotokopisi
b) Geçici teminat (2886 sayılı D.İ.K.’nun 26 ncı maddesinde belirtilen değerler geçerlidir.)
c) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya
bu hususları tevsik eden belgeler ile Ticaret ve/veya Sanayi Odası ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı
yıl içerisinde alınmış belge ve tüzel kişiliğin imza sirküleri,
d)İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye
katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
e) İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Karatay Belediyesine borcu
olmadığına dair belge,
f) Ortak girişim olması halinde ortakların hisse oranlarını gösterir Noter tasdikli ortak
girişim beyannamesi, (Ortak girişimi oluşturan kişilerin her biri için belirtilen belgelerin verilmesi
gerekir.)
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9- Şartname hakkında detaylı bilgi Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliğinden alınabilir.
10- Belediye Encümeni; ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
S.N

Mahalle

Ada

Parsel

M2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Mezbaha
Mezbaha
Mezbaha
Mezbaha
Mezbaha
Mezbaha
Mezbaha
Mezbaha
Mezbaha

2362
2363
17133
17135
17135
17135
17135
21434
21434

1
1
2
8
10
11
12
6
7

20149,00
20048,00
4889,90
1540,00
1514,82
1515,80
1516,55
1509,55
1507,91

Niteliği Muhammen Bedel TL
Arsa
Arsa
Arsa
Arsa
Arsa
Arsa
Arsa
Arsa
Arsa

14.000.000,00
14.000.000,00
4.000.000,00
1.200.000,00
1.220.000,00
1.200.000,00
1.220.000,00
1.200.000,00
1.220.000,00

Geçici Teminat Bedeli
TL
420.000,00
420.000,00
120.000,00
36.000,00
36.600,00
36.000,00
36.600,00
36.000,00
36.600,00
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliği”nin Doçent Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 8-11. maddeleri
hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ne tam gün statüde çalışacak öğretim
üyesi alınacaktır.
Doçent kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte:
1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt
dışından alınan diplomalar için denklik belgesi,
2. Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf,
3. Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış
bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosyayı, bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15
gün içerisinde Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli
taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.
Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Mühendislik Fakültesi Dekanlığından
öğrenilebilir.
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
BÖLÜM: Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
AKADEMİK UNVANI: Doçent
ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1
ÖZEL KOŞULLAR: Bilgisayar mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olmak,
Bilgisayar Mühendisliği’nin biyoinformatik algoritmaların tasarımı, analizi ve donanım tabanlı
hızlandırılması alanlarında araştırma yapıyor olmak. Yurtdışında araştırma deneyimine sahip
olmak. Araştırmalarıyla belirtilen alanlarda uluslararası düzeyde katkı yapmış olmak,
araştırmalarını saygın bilimsel dergilerde ve konferanslarda yayınlamış olmak ve çalışmalarına
yüksek sayıda atıf almış olmak.
BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Sayfa : 70

RESMÎ GAZETE

21 Ocak 2021 – Sayı : 31371

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

463/9/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

463/15/1-1

Sayfa : 78

RESMÎ GAZETE

21 Ocak 2021 – Sayı : 31371

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Sağlık Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Sağlık Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Sağlık Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Sağlık Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Sağlık Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:
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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığından:
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINA
SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ TEMİN EDİLECEKTİR
1- GENEL BİLGİLER:
Jandarma Genel Komutanlığına 3.770’i Jandarma (Komando-Asayiş), 925’i Lojistik Alt
Branşlı (Mesleki Nitelikli), 265'i Muhabere, 14’ü At Bakıcısı, 13’ü Bot Serdümeni, 10’u
Havacılık, 3’ü Kurbağa Adam (Dalış Amiri) branşlarında olmak üzere toplam 5.000 Sözleşmeli
Uzman Erbaş (Erkek) temin edilecektir.
Başvurular, 21-31 Ocak 2021 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır.
Başvuruların başlama ve bitiş saatleri temini yapılacak sözleşmeli uzman erbaş branşları, temin
şartları
ve
diğer
detaylar
www.jandarma.gov.tr,
www.jsga.edu.tr
ve
www.kamuilan.ailevecalisma.gov.tr (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlı) internet
sitelerinde yayımlanacak olan ‘‘2021 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş
Temini’’ kılavuzunda belirtilmiştir.
2- GİRİŞ KOŞULLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI:
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
b. 2021 yılı Sözleşmeli Uzman Erbaş teminine yönelik başvuru yapacak;
(1) Ortaöğretim (Lise), Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar (Mesleki Nitelikli branşlara
müracaat edecek Ortaöğretim (Lise), Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar da dahil) KPSS puanı
ile başvuru yapabileceklerdir. KPSS puanı olmayan Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim (Lise)
mezunu adaylar başvuru yapamayacaklardır. Adayların 2019-2020 yıllarından herhangi birine ait
KPSS puanının 50 ve üzeri olması gerekmektedir.
(2) İlköğretim (Ortaokul) mezunu adaylardan KPSS puanı aranmayacak olup, başvuru
kılavuzunda belirtilen esaslara göre sınavlara çağrılacaktır.
(3) Başvuru yapacak adaylar öğrenim seviyelerine göre TEK TERCİH yapabileceklerdir.
(4) Her eğitim seviyesinde başvuru yapılabilmesi maksadıyla başvuru kılavuzunda alt
branşlara ait öğrenim seviyesi kontenjanları belirtilmiş olup, bu kontenjanlar doğrultusunda
adaylar müracaat edebileceklerdir.
c. Nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2021)
itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01
Ocak 2002 (dahil) - 01 Ocak 1994 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]
ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta
iken müracaat edenler için (Sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler
dahil) Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinden seksen (80) puan ve üzeri not
almış olmak,
d. Askerlik hizmetini yapmakta iken ‘Askerliğe elverişli değildir’ raporu alarak terhis
edilmemiş olmak,
e. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin son günü (31 Ocak
2021) itibariyle, teshinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (31 Ocak 2016
tarihi ve sonrasında terhis olmak.),
f. Müracaat edecek adayların hem yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş, hem de terhisinin
üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olması gerekmektedir.
g. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç (3) yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri
içerisinde ve 01 Ocak 2021 tarihi itibari ile yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, [(01 Ocak
2002 (dahil)- 01 Ocak 1992 (dahil)] tarihleri arasında doğanlar)
ğ. Sözleşmeli erbaş ve er olarak halen görev yapanların, başvurunun ilk günü olan 21
Ocak 2021 tarihi itibariyle üç (3) yılını doldurmuş ve müteakip dönem için sözleşme imzalamış
olması gerekmektedir. Adaylar gelirken ilk sözleşme tarihi, sözleşme bitiş tarihi ve yeni sözleşme
tarihini gösterir belgeyi yanında getireceklerdir.
Sözleşmeli erbaş ve erlerden uzman erbaşlığa geçenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son
bulur. Uzman erbaş olarak atananlar atandığı eğitim birliğine doğrudan katılmak zorundadır.
Üç (3) yılını doldurmuş, ancak müteakip dönem için sözleşmesini yenilemeyenlerin
müracaatları diğer adaylar ile birlikte aynı şartlarda (27 yaş ve diğer şartlar) kabul edilecektir.
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Üç (3) yılını doldurmadan tek taraflı sözleşmesi feshedilmiş ya da ayrılmış olanların
müracaatları kabul edilmeyecektir. (Söz.Erb.ve Er Yönetmeliği 28/1A değişiklik) (Bu hususta
yanlış veya eksik beyanda bulunduğu anlaşılan adayların işlemleri temin faaliyetinin hangi
aşamasında olursa olsun sonlandırılacaktır.)
h. Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, sevk edildikleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı ve
Shl.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak (Yönetmeliğin 23’üncü maddesi
kapsamında ve EK-D çizelgede belirtilen esaslar çerçevesinde (Komando Sağlık Yeteneklerini
Karşılayan) “UZMAN ERBAŞ OLUR” kayıtlı sağlık kurulu raporu almış olmak (Ek:Resmi
Gazete-15/4/2020-31100-Cumhurbaşkanlığı Kararı-2413/4 ve 5’nci maddeler)
ı. En az 164 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, kilosu Tablo-1’de BoyKilo Tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak. (Boy uzunluğu çıplak ayakla,
ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.)
i. Askeri öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, J.Gn.K.lığında
ve Sahil Güvenlik K.lığında daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak
istihdam edilmemiş olmak, (Bu hususta yanlış veya eksik beyanda bulunduğu anlaşılan adayların
işlemleri temin faaliyetinin hangi aşamasında olursa olsun sonlandırılacaktır.)
j. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,(Güvenlik soruşturması için
adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu
nedenle adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince
kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olması gerekir.),
k. Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri
bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile
basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye
kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın
veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya
şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve
alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti
sırasında firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet,
fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148
inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,
l. Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adli veya askeri mahkemeler
tarafından otuz (30) günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,
m. Taksirli suçlar nedeniyle altı (6) ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir
cezaya mahkûm olmamak,
n. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve
haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi,
yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,
o. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüs
kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, vücudunun daimi açık
yerlerinde, kol, ön kol ve el bölgesinde, baş-boyun bölgesinde, diz altında dövme bulunmamak,
vücudunun herhangi bir yerinde kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri
bulunmamak.)
ö. Dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özrü bulunmamak,
p. Yukarıdaki şartlara ilave olarak sözleşmeli uzman erbaş temini için başvuru
kılavuzunda belirtilen özel şartları sağlamak
3- İLETİŞİM BİLGİLERİ:
a. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Başkanlığı
Personel Temin Merkez Komutanlığı
Beytepe/Çankaya/ANKARA
TEL : (0312) 464 4836
Faks: (0312) 464 4848
b. Resmi İnternet Adresleri:
(1) Jandarma Genel Komutanlığı: www.jandarma.gov.tr
(2) Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı: www.jsga.edu.tr
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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 Gazete’de 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-personelyonergesi-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: 21.01.2021 - 04.02.2021
BİRİM
İNSAN VE TOPLUM
BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ

BÖLÜM/PROG./
ANABİLİM DALI

UNVAN

KADRO

İngilizce Mütercim-Tercümanlık, İngiliz
İngilizce Mütercim ve

DR. ÖĞR.

Tercümanlık

ÜYESİ

2

Psikoloji

PROF.DR.

1

FAKÜLTESİ
İNSAN VE TOPLUM
BİLİMLERİ

Psikoloji (İngilizce)

FAKÜLTESİ

DR. ÖĞR.
ÜYESİ

2

İNSAN VE TOPLUM
BİLİMLERİ

Psikoloji (İngilizce)

PROF.DR.

İngiliz Dili ve

DR. ÖĞR.

Edebiyatı

ÜYESİ

2

FAKÜLTESİ
İNSAN VE TOPLUM
BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ

Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve
Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği veya
Dilbilim alanında doktora yapmış olmak.

İNSAN VE TOPLUM
BİLİMLERİ

ÖZEL ŞARTLAR

Psikoloji veya Psikiyatri alanında Doçent
veya Profesör olmak

Psikoloji alanında Doktora yapmış olmak

Psikoloji alanında Doçent veya Profesör
olmak
İngilizce Mütercim-Tercümanlık, İngiliz

3

Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve
Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği veya
Dilbilim alanında doktora yapmış olmak.
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İngilizce Mütercim-Tercümanlık, İngiliz

Amerikan Kültürü ve

DR. ÖĞR.

Edebiyatı

ÜYESİ

3

Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve
Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği veya
Dilbilim alanında doktora yapmış olmak.
Uluslararası Ticaret Operasyonları,
ithalat, ihracat, kambiyo, yatırım ve

İŞLETME VE
YÖNETİM BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ

Ekonomi ve Finans

DR. ÖĞR.

(İngilizce)

ÜYESİ

teşvik mevzuatı alanında uzmanlığa
1

sahip olmak, iyi derecede ingilizce
bilmek, İngilizce ve Türkçe ders
verebilecek düzeyde yetkinliğe sahip, en
az 3 yıl sektör tecrübesi olmak.
Yönetim Bilişim Sistemleri Alanında

İŞLETME VE
YÖNETİM BİLİMLERİ

İşletme

FAKÜLTESİ

DR. ÖĞR.
ÜYESİ

Uzmanlığa sahip olmak, İngilizce ve
1

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

İŞLETME VE
YÖNETİM BİLİMLERİ

İşletme (İngilizce)

FAKÜLTESİ

DR. ÖĞR.
ÜYESİ

1

İngilizce bilmek, İngilizce ve Türkçe
ders deneyimi olmak. İlgili alanlarda
uluslararası hakemli dergilerde yayın
yapmış olmak.
İşletme Fakültelerinin üretim yönetimi ve
/veya mühendislik fakültelerinin endüstri

İŞLETME VE
YÖNETİM BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ

mühendisliği programlarından doktora
Lojistik Yönetimi

DR. ÖĞR.

(İngilizce)

ÜYESİ

1

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 olmak.
Elektronik ticaret, e-ihracat, ihracat,
ithalat, yatırım ve teşvik mevzuatı
konularında Uzmanlığa sahip olmak, İyi

İŞLETME VE
YÖNETİM BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ

Uluslararası Ticaret

DR. ÖĞR.

(İngilizce)

ÜYESİ

derecede İngilizce bilmek, İngilizce ve
1

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.

MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ

Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
(İngilizce)

DR. ÖĞR.
ÜYESİ

MÜHENDİSLİK

Endüstri Mühendisliği

DR. ÖĞR.

FAKÜLTESİ

(İngilizce)

ÜYESİ

2

3

Elektrik Elektronik Mühendisliği
alanında Doktora yapmış olmak
Endüstri Mühendisliği alanında Doktora
yapmış olmak
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İnşaat Mühendisliği alanında Doktora
MÜHENDİSLİK

İnşaat Mühendisliği

DR. ÖĞR.

FAKÜLTESİ

(İngilizce)

ÜYESİ

yapmış olmak.
2

Yapı Anabilim Dalında uzmanlık veya
Hidrolik Anabilim Dalında uzmanlık
yapmış olmak

MÜHENDİSLİK

Makine Mühendisliği

DR. ÖĞR.

FAKÜLTESİ

(İngilizce)

ÜYESİ

MÜHENDİSLİK

Yazılım Mühendisliği

DR. ÖĞR.

FAKÜLTESİ

(İngilizce)

ÜYESİ

Makine Mühendisliği veya Otomotiv
4

Mühendisliği alanlarından Doktora
yapmış olmak
Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar

4

Bilimi veya Yazılım Mühendisliği
alanlarından Doktora yapmış olmak
Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar
Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimi

MÜHENDİSLİK

Yazılım Mühendisliği

PROF.

FAKÜLTESİ

(İngilizce)

DR.

1

alanlarından birinden Doçentlik yapmış
olmak; yazılım mühendisliği alanında
doçentlik sonrasında en az bir SCI dergi
makalesi yazmış olmak
Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar

MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ

Yapay Zekâ
Mühendisliği
(İngilizce)

Bilimi veya Yazılım Mühendisliği
DR. ÖĞR.
ÜYESİ

3

alanlarından doktora yapmış olmak ve
yapay zeka, makine öğrenmesi ya da
büyük veri işleme alanında deneyim
sahibi olmak
Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar

MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ

Yapay Zekâ
Mühendisliği
(İngilizce)

Bilimi, veya Yazılım Mühendisliği
PROF.
DR.

1

alanında Doçentlik yapmış olmak; yapay
zeka, makine öğrenmesi ya da büyük veri
işleme alanında doçentlik sonrasında en
az bir SCI dergi makalesi yazmış olmak

MÜHENDİSLİK

Moleküler Biyoloji ve

DR. ÖĞR.

FAKÜLTESİ

Genetik (İngilizce)

ÜYESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İngilizce Öğretmenliği

Okul Öncesi
Öğretmenliği

ÜYESİ

Öğretmenliği

DR.

Danışmanlık

herhangi birinde doktora yapmış olmak
1

İngilizce Öğretmenliği Alanında Doktora
Derecesi Sahibi Olmak.

1

Çocuk Gelişimi Alanlarından Herhangi
Birinde Doçent Olmak.

PROF.

Psikolojik

da Genetik Mühendisliği alanlarının

Okul Öncesi Öğretmenliği Alanında veya
DOÇ. DR.

Okul Öncesi

Rehberlik ve
EĞİTİM FAKÜLTESİ

DR. ÖĞR.

Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Genetik ya
3

DR. ÖĞR.
ÜYESİ

Okul Öncesi Öğretmenliği veya Çocuk
1

Gelişimi Alanlarından Herhangi Birinde
Doçent Olmak.
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

1

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

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Özel Eğitim

DR. ÖĞR.

Öğretmenliği

ÜYESİ

1

Alanlarından Herhangi Birinde Doktora
Yapmış Olmak. Özel Eğitim
Öğretmenliği alanında çalışmaları olmak
veya ders verme tecrübesi olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İlköğretim Matematik

DR. ÖĞR.

Öğretmenliği

ÜYESİ

Türkçe Öğretmenliği

Sınıf Öğretmenliği

DR. ÖĞR.
ÜYESİ
DR. ÖĞR.
ÜYESİ

3

3

3

Matematik Eğitimi Alanında Doktora
Yapmış Olmak.
Türkçe Öğretmenliği Alanında Doktora
Yapmış Olmak.
Sınıf Öğretmenliği Alanında Doktora
Yapmış Olmak.
Lisans, Yüksek Lisans veya

SANAT TASARIM VE
MİMARLIK
FAKÜLTESİ

Doktora/Sanatta Yeterlilik
İç Mimarlık ve Çevre

DR. ÖĞR.

Tasarımı

ÜYESİ

1

derecelerinden en az bir tanesini
Üniversitelerin İç Mimarlık, İç Mimarlık
ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde
tamamlamış olmak.
Lisans, Yüksek Lisans veya

SANAT TASARIM VE
MİMARLIK
FAKÜLTESİ

Doktora/Sanatta Yeterlilik
İç Mimarlık ve Çevre

DR. ÖĞR.

Tasarımı (İngilizce)

ÜYESİ

4

derecelerinden en az bir tanesini
Üniversitelerin İç Mimarlık, İç Mimarlık
ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde
tamamlamış olmak.

SANAT TASARIM VE
MİMARLIK

Mimarlık (İngilizce)

FAKÜLTESİ

DR. ÖĞR.
ÜYESİ

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora
3

Bölümü’nde tamamlamış olmak.

SANAT TASARIM VE
MİMARLIK

Mimarlık (İngilizce)

DOÇ. DR.

1

FAKÜLTESİ
SANAT TASARIM VE
MİMARLIK

Mimarlık (İngilizce)

FAKÜLTESİ

PROF.
DR.

derecelerini Üniversitelerin Mimarlık

1

Doktorasını veya doçentliğini Mimarlık
alanında tamamlamış olmak

Mimarlık alanında Doçent veya Profesör
olmak
Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora
derecelerini Üniversitelerin Bilgisayar
Mühendisliği/Grafik Tasarım/Görsel
İletişim Tasarımı/İletişim Tasarımı/

SANAT TASARIM VE
MİMARLIK
FAKÜLTESİ

Dijital Oyun Tasarımı

DR. ÖĞR.
ÜYESİ

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri/
3

Yazılım Mühendisliği/Bilişim Sistemleri
ve Teknolojileri/Bilgisayar Bilimleri ve
Mühendisliği/Bilgisayar Teknolojileri
Bölümlerinde tamamlamış olmak, dijital
oyun tasarımı alanında deneyim sahibi
olmak
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Çocuk Gelişimi Bölümü Lisans veya
SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ

Çocuk Gelişimi

DR. ÖĞR.
ÜYESİ

Yüksek Lisans mezunu olmak. Çocuk
1

Gelişimi / Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
alanında Doktora eğitimini tamamlamış
olmak.
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ

Çocuk Gelişimi

DR. ÖĞR.
ÜYESİ

1

Lisans ve Yüksek Lisans mezunu olmak.
Çocuk Gelişimi alanında Doktora
eğitimini tamamlamış olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ

Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon
(İngilizce)

Fizyoterapi ve rehabilitasyon veya TıpDR. ÖĞR.
ÜYESİ

3

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
alanlarından Lisans, Yüksek Lisans ve
Doktora eğitimini tamamlamış olmak.
Hemşirelik esasları, Hemşirelikte
yönetim, İç hastalıkları hemşireliği,

SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ

Hemşirelik (İngilizce)

DR. ÖĞR.
ÜYESİ

Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği,
4

Doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği
veya Cerrahi hastalıklar/ ameliyathane
hemşireliği veya tıp alanlarından Doktora
veya Uzmanlık yapmış olmak

SAĞLIK BİLİMLERİ

Dil ve Konuşma

DR. ÖĞR.

FAKÜLTESİ

Terapisi

ÜYESİ

Dil ve Konuşma Bozuklukları veya
3

Odyoloji alanında Lisans, Yüksek Lisans
ve Doktora yapmış olmak
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri,
Yönetim Bilişim Sistemleri, Teknik
Eğitim Fakültesi Bilgisayar
Öğretmenliği, Enformatik, İşletme,
Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım

UYGULAMALI

Bilişim Sistemleri ve

BİLİMLER

Teknolojileri

FAKÜLTESİ

(İngilizce)

DR. ÖĞR.
ÜYESİ

Mühendisliği Bölümlerinden birinde
4

Lisansını tamamlamış olmak.
Bilişim Sistemleri, Bilgisayar-Kontrol
Eğitimi, Enformatik, Bilgisayar
Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği
programlarından birinde Tezli Yüksek
Lisansını ve Doktorasını tamamlamış
olmak.
Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında

UYGULAMALI
BİLİMLER
FAKÜLTESİ

Gastronomi ve Mutfak

DR. ÖĞR.

Sanatları (İngilizce)

ÜYESİ

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora
3

yapmış olmak. Gastronomi alnında ders
verme deneyimine sahibi olmak.
Mutfakta uygulamalı ders vermiş olmak.
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Tıp veya Hemşirelik Lisans mezunu

SAĞLIK HİZMETLERİ
MESLEK

Radyoterapi

YÜKSEKOKULU

Ağız ve Diş Sağlığı

YÜKSEKOKULU
SAĞLIK HİZMETLERİ
MESLEK

DR. ÖĞR.
ÜYESİ

1

olmak; Radyoloji/Radyasyon
Onkolojisi/Sağlık Yönetimi alanında
Doktora yapmış olmak

SAĞLIK HİZMETLERİ
MESLEK
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Fizyoterapi

YÜKSEKOKULU

DR. ÖĞR.
ÜYESİ

DR. ÖĞR.
ÜYESİ

2

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında
2

Lisans Yükseklisans ve Doktora mezunu
olmak
Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve

MESLEK

Bilgisayar

DR. ÖĞR.

YÜKSEKOKULU

Programcılığı

ÜYESİ

Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri
1

Mühendisliği bölümlerinden Lisans
Yüksek Lisans ve Doktora mezunu
olmak
Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler,

MESLEK
YÜKSEKOKULU

Dış Ticaret

DR. ÖĞR.
ÜYESİ

Uluslararası Ticaret, Dış Ticaret
1

alanlarından birinden Lisans ve mezunu
olmak. Aynı alanlardan doktora yapmış
olmak.
Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve
Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri
Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve

MESLEK
YÜKSEKOKULU

Mobil Teknolojileri

DR. ÖĞR.
ÜYESİ

1

Teknolojileri, Bilgisayar Öğretmenliği
veya Bilişim Teknolojileri Öğretmenliği
alanlarından birinden Lisans mezunu
olmak aynı alanlardan birinden Doktora
yapmış olmak.
Üniversitelerin Havacılık Yönetimi, Sivil
Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Seyahat

MESLEK

Sivil Havacılık ve

DR. ÖĞR.

YÜKSEKOKULU

Kabin Hizmetleri

ÜYESİ

İşletmeciliği, İşletme veya İktisat
1

bölümlerinden Lisans mezunu olmak.
Belgelendirme koşulu ile Lisans eğitimi
sonrası alanında 5 yıl deneyim sahibi
olmak.
Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve
Yazılım Mühendisliği, Pilotaj,

MESLEK
YÜKSEKOKULU

İnsansız Hava Aracı
Teknolojisi ve
Operatörlüğü

DR. ÖĞR.
ÜYESİ

Mekatronik ve Makine Mühendisliği
2

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

Bilişim Güvenliği

DR. ÖĞR.

YÜKSEKOKULU

Teknolojisi

ÜYESİ

Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve
2

Teknolojileri veya Yazılım Mühendisliği
bölümlerinden Lisans mezunu olmak. Bu
alanların birinden Tezli Yüksek Lisans
yapmış olmak.
Hukuk Fakültesi veya Kamu Yönetimi

MESLEK

Ceza İnfaz ve

DR. ÖĞR.

YÜKSEKOKULU

Güvenlik Hizmetleri

ÜYESİ

2

bölümlerinden Lisans mezunu olmak ve
bu bölümlerden birinden doktora yapmış
olmak.
Makine Mühendisliği, Elektrik-

MESLEK
YÜKSEKOKULU

Otomotiv Teknolojileri

DR. ÖĞR.
ÜYESİ

Elektronik Mühendisliği, Teknik Eğitim
2

Fakültelerinin ilgili bölümlerinden
Lisans mezunu olmak ve bu alanlardan
birinden Doktora yapmış olmak

TIP FAKÜLTESİ

Anatomi

TIP FAKÜLTESİ

Anatomi

TIP FAKÜLTESİ

Anatomi

TIP FAKÜLTESİ

Fizyoloji

TIP FAKÜLTESİ

Fizyoloji

TIP FAKÜLTESİ

Fizyoloji

TIP FAKÜLTESİ

Farmakoloji

TIP FAKÜLTESİ

Farmakoloji

TIP FAKÜLTESİ

Farmakoloji

TIP FAKÜLTESİ

Halk Sağlığı

TIP FAKÜLTESİ

Halk Sağlığı

TIP FAKÜLTESİ

DR. ÖGR.
ÜYESİ
DOÇ. DR.
PROF.
DR.
DR. ÖĞR.
ÜYESİ
DOÇ. DR.
PROF.
DR.
DR. ÖGR
ÜYESİ
DOÇ. DR.
PROF.
DR.
PROF.
DR.
DR. ÖGR.
ÜYESİ

Anesteziyoloji ve

DR. ÖĞR.

Reanimasyon

ÜYESİ

1**
1**
1**

1**
1**
1**

1**
1**
1**

1*

1*

1*

Anatomi alanında doktora veya tıpta
uzmanlık yapmak
Anatomi alanında doçent olmak
Anatomi alanında doçent veya profesör
olmak
Fizyoloji alanında doktora veya tıpta
uzmanlık yapmış olmak
Fizyoloji alanında doçent olmak
Fizyoloji alanında doçent veya profesör
olmak
Farmakoloji alanında doktora veya tıpta
uzmanlık yapmış olmak
Farmakoloji alanında doçent olmak
Farmakoloji alanında doçent veya
profesör olmak
Halk Sağlığı alanında profesör olmak
Halk sağlığı alanında doktora ve Tıpta
Uzmanlık yapmış olmak
Anestezi ve Reanimasyon alanında tıpta
uzmanlık yapmış olmak

Sayfa : 112
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TIP FAKÜLTESİ

Göğüs Cerrahisi

TIP FAKÜLTESİ

Tıp Eğitimi

TIP FAKÜLTESİ

Tıp Eğitimi

TIP FAKÜLTESİ

Kadın Hastalıkları ve
Doğum

DOÇ. DR.
DR. ÖGR.
ÜYESİ

DOÇ. DR.

1*

DOÇ. DR.

1*

FAKÜLTESİ

Radyolojisi

DİŞ HEKİMLİĞİ

Ağız, Diş ve Çene

DR. ÖĞR.

FAKÜLTESİ

Radyolojisi

ÜYESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ

Ağız, Diş ve Çene

DR. ÖĞR.

FAKÜLTESİ

Radyolojisi

ÜYESİ

FAKÜLTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ
FAKÜLTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ
FAKÜLTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ
FAKÜLTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ
FAKÜLTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ
FAKÜLTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ
FAKÜLTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ
FAKÜLTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ
FAKÜLTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ
FAKÜLTESİ

Ortodonti

Ortodonti

Ortodonti

Ortodonti

Pedodonti

Protetik Diş Tedavisi

Protetik Diş Tedavisi

Protetik Diş Tedavisi

Protetik Diş Tedavisi

1*
1*

Ağız, Diş ve Çene

Ortodonti

1*

DOÇ. DR.

DİŞ HEKİMLİĞİ

DİŞ HEKİMLİĞİ
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PROF.
DR.

DOÇ. DR.
DR. ÖĞR.
ÜYESİ
DOÇ. DR.
DR. ÖĞR.
ÜYESİ
DR. ÖĞR.
ÜYESİ
DOÇ. DR.
DR. ÖĞR.
ÜYESİ
DOÇ. DR.
DR. ÖĞR.
ÜYESİ

Göğüs Cerrahisi alanında doçent olmak
Tıp Eğitimi alanında doktora veya tıpta
uzmanlık yapmış olmak
Tıp Eğitimi alanında doçent olmak
Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında
doçent olmak
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim
Dalında Doçent Unvanı almış olmak.
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim

4*

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

2 **

Dalında Doktora veya Uzmanlık yapmış
olmak.
Ortodonti Anabilim Dalında Profesör

1*

Unvanı almış olmak, Profesörlük ataması
için gerekli kriterleri sağlıyor olmak.

1*

3*

1**

3**

2**

1*

5*

1**

5**

Ortodonti Anabilim Dalında Doçent
Unvanı almış olmak.
Ortodonti Anabilim Dalında Doktora
veya Uzmanlık yapmış olmak.
Ortodonti Anabilim Dalında Doçent
Unvanı almış olmak.
Ortodonti Anabilim Dalında Doktora
veya Uzmanlık yapmış olmak.
Pedonti Anabilim Dalında Doktora veya
Uzmanlık yapmış olmak.
Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında
Doçent Unvanı almış olmak.
Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında
Doktora veya Uzmanlık yapmış olmak.
Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında
Doçent Unvanı almış olmak.
Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında
Doktora veya Uzmanlık yapmış olmak.

* Türkçe Tıp / Diş Hekimliği
** İngilizce Tıp / Diş Hekimliği
495/1-1
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
CUMHURBAŞKANI KARARI
–– Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı
Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat
Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 3431)
YÖNETMELİKLER
–– Balıkesir Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim
ve Sınav Yönetmeliği
–– İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği
–– Kocaeli Üniversitesi Aritmi, Elektrofizyoloji ve Kalp Pili Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Kapsamında Yapılacak Tasarım Gözetimi
ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/7)’de
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

1

4
5
9
12
24
28

29
30

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 21/10/2020 Tarihli ve 2018/36426 Başvuru Numaralı
Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 15/12/2020 Tarihli ve 2018/25073 Başvuru Numaralı
Kararı

31
39

İLÂN BÖLÜMÜ
49
a - Yargı İlânları
51
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
58
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
133
Senetlerinin Günlük Değerleri

