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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinden:
ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi
Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik; Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinin eğitim, öğretim,
araştırma ve uygulama birimlerinin döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim 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 hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) İşletme: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,
b) Rektör: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörünü,
c) Üniversite: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesini,
Kuruluşu : 7 Ekim 1920

İçindekiler 154. Sayfadadır.
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ç) Yönetim Kurulu: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
d) Yürütme Kurulu: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Yönetim Kurulunca
oluşturulan Yürütme Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
İşletmenin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları,
Harcama Yetkilisi ve Sermaye Limiti
İşletmenin faaliyet alanları
MADDE 4 – (1) İşletme, çalışmaları sırasında eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda
bulunan uygulamayı ön planda tutmak ve Üniversitenin esas faaliyetlerini aksatmamak kaydıyla aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Güzel sanatlar, müzik ve sahne sanatları alanlarında; organizasyon yapmak, yarışmalar düzenlemek, alana ilişkin yetenek belirleme, bu kapsamda yapılacak değerlendirme çalışmaları ile özel yetenek sınavlarını organize etmek, her seviyede kurslar açmak, kültür kongre
merkezi, platolar ile diğer salonları eğitim ve ticari olarak kullanmak ve bu amaçla platoları,
kültür ve kongre merkezleri ile diğer salonları işletmek, grafik tasarımı, afiş-broşür, sergi, fuar
düzenlenmesi, iç ve dış mekan düzenlemeleri, birimlerin faaliyet alanı ile ilgili tanıtım ve reklam filmleri, senaryo, prodüksiyon, tiyatro, film, video, slayt, fotoğraf, reklam, ilan, yayın, röleve, restorasyon, radyo-TV, resim, heykel, müzikli oyunlar ve tiyatro oyunları yazılması, sahnelenmesi, bale ve tiyatro temsilleri ile konser ve resitaller düzenlemek, sergi ve benzeri hizmetleri yapmak.
b) Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce talep edilecek proje hazırlama, değerlendirme ve geliştirme, rapor hazırlama, danışmanlık hizmetleri,
kültür, sanat, sertifika, test, anket, tanıtım programları hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak;
eğitici-öğretici seminer, kongre, konferans, sempozyum hizmetleri, plan, proje uygulama, deney, fizibilite çalışmaları, süreç değerlendirmesi yapmak ve geliştirilmesini sağlamak; kalite
kontrolü, teknik bakım, ekspertiz, ölçü ayarı yapmak ve bu hizmetlere ilişkin raporları düzenlemek; iş ölçme, değerlendirme ve organizasyonu ile bunlara ilişkin işler yapmak.
c) Sosyal bilimlerle ilgili fizibilite etüdü, proje değerlendirme ve geliştirme, iş organizasyonu, danışmanlık, yabancı dil, çeviri, bilgi işlem, sosyal bilimler ve diğer eğitim programları ile ilgili iş ve hizmetlere ilişkin basım ve yayım yapmak.
ç) Eğitim-öğretim hizmetlerinin gerektirdiği her türlü basılı malzeme, görsel-işitsel eğitim materyalleri, bilgisayar ve televizyon-radyo programları, yardımcı ders ve test malzemeleri,
deney ve uygulamaya ilişkin her türlü eğitici, öğretici, tanıtıcı malzeme ile kitlerin üretilmesi,
çoğaltılması, dağıtılması, satılması, kiralanması, uygulanması ile bunlara ilişkin işleri ve benzeri
hizmetleri yapmak.
d) Gerçek ve tüzel kişilerce talep edilecek müzik aletlerini yapmak, müzik aletleri ile
ilgili akort ayarları ve bakım onarım hizmetleri yapmak.
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e) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek birimlerin faaliyet alanları ile sınırlı olarak
iş ve hizmet üretmek, elde edilen ürünlerin pazarlanması ve satılması için kampüs içinde veya
dışında satış ve teşhir yerleri açmak veya kiralamak.
Yönetim organları
MADDE 5 – (1) İşletmenin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur.
(2) Yönetim Kurulu, işletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluşturabilir ve yetkilerini uygun gördüğü ölçüde; sınırları belirli olmak ve yazılı olmak kaydıyla Yürütme Kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör
yardımcısı, üç öğretim elemanı (dekan ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve döner sermaye
işletme müdürü olmak üzere beş kişiden oluşur.
(3) Yürütme Kurulu, Başkanın çağrısı ile en az üç üyenin katılımı ile toplanır ve kararlar
üye tamsayısının salt çoğunluğuyla alınır.
Harcama yetkilisi
MADDE 6 – (1) Harcama yetkilisi, bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir birimin en
üst yöneticisi veya anılan görevi yürütmekle görevlendirilen kişidir. İlgili mevzuat hükümleri
kapsamında; harcama yetkilileri, yazılı olarak ve sınırları açıkça belirtilmek şartıyla yetkilerini
yardımcılarına veya hiyerarşik olarak kendilerine en yakın Üniversite personeline devredebilirler.
Sermaye limiti
MADDE 7 – (1) İşletmenin sermaye limiti 1.000,00 (Bin) Türk Lirasıdır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 1/5/2007 tarihli ve
26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin
Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 9 – (1) 20/3/2019 tarihli ve 30720 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara
Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Gümüşhane Üniversitesinden:
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gümüşhane 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; Gümüşhane 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 ve 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (UZEM): Gümüşhane Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma
Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Gümüşhane Üniversitesi Rektörünü,
ç) Senato: Gümüşhane Üniversitesi Senatosunu,
d) Üniversite: Gümüşhane Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Üniversitenin uzaktan eğitim faaliyetlerini yürütme,
fiziksel olarak öğrencilerin bulundukları yerlerde olmasını gerektirmeksizin, teknolojinin imkânlarından yararlanılarak, öğrenci ve öğretmenlerin bir internet ortamında eşzamanlı ya da
eşzamanlı olmadan değişik şekillerde ders işleyebilme faaliyetlerine ilişkin destek olmaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversitede bilgi iletişim teknolojilerine dayalı olarak uzaktan yapılacak olan ön
lisans, lisans, lisansüstü dâhil bütün eğitim-öğretim programları ve faaliyetleri kapsamındaki
program ve uygulamaları yürütmek.
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b) Uzaktan eğitim kapsamında planlanan program ve faaliyetlerin uygulama esaslarını
belirleyerek, ilgililere duyurmak.
c) Yükseköğretimin zaman ve mekân sınırlılığını gidererek yeni öğrenci kitlelerine yayılmasını sağlamak.
ç) Yükseköğretimde üretilen bilgiyi zaman ve mekândan bağımsız bütün ilgililere ulaştırmak.
d) Teknolojinin sağladığı çoklu ve etkileşimli ortam imkânları ile eğitim-öğretimin başarısına katkı sağlamak.
e) Üniversitede verilmekte olan dersleri bilgi iletişim teknolojileri ile desteklemek.
f) Kurum ve kuruluşların ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda uzaktan eğitim ihtiyaç
ve isteklerine yardımcı olmak.
g) Üniversitedeki akademik birimler arasında etkileşimi ve yardımlaşmayı desteklemek.
ğ) Uzaktan eğitim ile ilgili uygulama ve araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak ve
yayınlamak.
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; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç
yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir ve görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcılarından biri, müdür yardımcılarının bulunmadığı zamanlarda ise en kıdemli olanından
başlamak üzere Yönetim Kurulu üyelerinden bir kişi vekâlet eder.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Bilgi iletişim teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim şeklinde yapılan ön lisans, lisans
ve lisansüstü programlar ile ders, kurs, seminer, konferans ve benzeri faaliyetler ile programları
organize etmek.
b) Fiziksel uzaklık boyutunu öğretim sürecinde en aza indirerek, daha fazla kitleye eğitim imkânı sağlamak.
c) Bireylerin öğrenme becerilerine bağlı olarak öğretim sürecini hızlandırmak.
ç) Eğitim ve öğretim sürecinde oluşacak olan maliyetleri düşürerek, Üniversite bütçesine katkı sağlamak.
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d) Yeni gelişen teknolojileri eğitim-öğretim süreçlerinde kullanarak öğrencileri çağın
gerektirdiği bilgi, beceri ve değerler ile donatmak.
e) Ders içeriklerinin ve eğitim materyallerinin etkin bir şekilde paylaşılmasını sağlamak.
f) Üniversite içi ve dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını ve ders içeriklerini gerçekleştirmek, akreditasyonları yapmak, bu konularda danışmanlık yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak.
g) Uzaktan eğitim altyapısının gerekli görüldüğünde güncellenmesi, yenilenmesi veya
ilave teknolojilerin sisteme entegrasyonu hakkında rapor hazırlamak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Üniversitenin öğretim üyeleri arasından
Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim
Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir.
Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Müdür,
Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez
salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.
b) Senato tarafından açılmasına karar verilen ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim programlarını uygulamak.
c) Çeşitli alanlarda düzenlenen mezuniyet sonrası eğitim veya mesleki bilgi-beceri programlarını, diploma ve sertifika programlarını uygulamak üzere diğer merkezlerle koordinasyonu sağlamak.
ç) Toplumsal sorunların çözümüne yönelik sosyal sorumluluk projelerinin uzaktan eğitim ile yürütülmesi için sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleriyle işbirliği yapmak.
d) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirmek.
e) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.
f) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümüşhane Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinden:
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
İHALE YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinin,
16/11/2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğine uygun olarak, mal ve hizmet alım-satımları, yapım, taşınmaz alımsatım, kiralama, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerin ihaleleri ile kamu
kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşların araştırma ve geliştirme projeleri için sağladıkları fonlar çerçevesinde yapılacak mal/hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 16/11/2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim
Kurumları İhale Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,
b) Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, peyzaj ve çevre bakımı, tercüme, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, avukatlık, danışmanlık,
tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, barınma, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini ve benzeri hizmetleri,
c) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal ve hizmet alım-satımları ile yapım,
kiralama, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlerin istekliler arasından seçilecek
birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,
ç) İhale dokümanı: İhale konusuna ilişkin olarak; isteklilere talimatları da içeren idari
şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve
gerekli diğer belge ve bilgileri,
d) İhale usulleri: Bu Yönetmelikte düzenlenmiş olan ihale usullerini,
e) İhale yetkilisi: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyeti veya Mütevelli Heyetinin uygun gördüğü İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi yöneticisi veya görevlilerini,
f) İstekli: İhaleye teklif veren gerçek ya da tüzel kişiler ile ortak girişimleri,
g) Kiralama: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinin, kira sözleşmesinin kiracı tarafını oluşturmasını,
ğ) Kiraya verme: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinin, kira sözleşmesinin kiraya
veren tarafını oluşturmasını,
h) Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,
ı) Mütevelli Heyeti: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
i) Seyahat alımları: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinin münhasıran eğitimöğretim faaliyetleriyle ilişkisi olmak üzere yurt içi/yurt dışı seyahat için ulaşım, konaklama,
temsil/ağırlama ve benzeri işlemleri,
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j) Sınırlı ayni hak tesisi: 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda
mülkiyet dışında kalan ayni hakların tesisini,
k) Sözleşme: Bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen yazılı anlaşmayı,
l) Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari usul ve esaslarını gösteren
belgeleri,
m) Tahmini bedel: İhale konusu işlerin önceden tahmin edilen bedelini,
n) Tarifeli alımlar: Elektrik, su, doğalgaz, telefon, data, internet hizmetleri gibi belirli
bir tarifeye göre yapılabilen alımları,
o) Trampa: 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun trampa ile ilgili
maddelerinde gösterilen işlemleri,
ö) Üniversite: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesini,
p) Yapım: Her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj
işleri ile benzeri yapım işlerini,
r) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,
ifade eder.
Temel ilkeler
MADDE 4 – (1) Üniversite, bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla
ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla yükümlüdür.
(2) 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 28 inci maddesine aykırı nitelikte ihale yapılamaz.
(3) Anahtar teslimi yapım ihaleleri hariç, aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı
olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez.
(4) Bu Yönetmelikte belirlenmiş limitlerin altında kalmak amacıyla ihale konusunu
oluşturan işler kısımlara bölünemez.
İhaleye katılımda yeterlik kuralları
MADDE 5 – (1) Üniversite 4 üncü maddede belirtilen temel ilkeler doğrultusunda, ihaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeleri ister.
Tahmini bedel
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihale konusu işlere ilişkin olarak tahmini bedel, Üniversite tarafından tespit edilir veya ettirilir. İşin özelliğine göre gerektiğinde
bu bedel veya bu bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar belediye, ticaret odası, sanayi odası,
borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulur. Taşınmaz alımı, satımı, kiralanması,
kiraya verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi işlemlerinde tahmini bedelin tespiti için Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) lisanslı gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından SPK
mevzuatına uygun olarak ve hiçbir sınırlamaya bağlı olmaksızın hazırlanacak değerleme raporlarındaki değer tespitleri esas alınır. Tahmini bedel, bunun dayanaklarının da eklendiği bir
hesap tutanağında gösterilir ve ihale dokümanı arasında saklanır. Bu bedel gerektiğinde ihale
komisyonlarınca tahkik ettirilir. Ancak, yapım işlerinde tahmini bedel tespiti sırasında bu işler
için kanunların verdiği yetkiye dayanılarak ilgili kamu kurumlarınca tespit edilmiş birim fiyatları varsa bunlar kullanılır. Tahmini bedele ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmez. İsteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.
Komisyonlar
MADDE 7 – (1) İhale yetkilisi, Üniversitenin görevlilerinden birinin başkanlığında,
ihale konusu işin uzmanı olmak şartıyla en az iki kişinin katılımıyla kurulacak komisyonları
görevlendirir. İhale sürecindeki işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla ihale komisyonunun;
muayene ve kabul işlemleri için ise muayene ve kabul komisyonunun kurulması zorunludur.
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(2) Komisyonlara yardımcı olmak üzere, ihale kararlarına katılmamak şartı ile gereği
kadar personel ve uzman da görevlendirilebilir.
(3) Komisyonlar üye tam sayısıyla toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir. Kararlarda çekimser
kalınamaz. Karşı oy kullanan üye, karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır. Komisyon başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur.
İhale işlem dosyası
MADDE 8 – (1) İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada
ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki tahmini bedele ilişkin hesap cetveli, ihale dokümanı, ilan metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve
diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler
bulunur.
Onay belgesi
MADDE 9 – (1) İhalesi yapılacak her iş için bir onay belgesi hazırlanır. Onay belgesinde; ihale konusu olan işin nevi, niteliği, miktarı, varsa proje numarası, tahmini bedeli, kullanılabilir bütçe miktarı, avans verilecekse şartları, ihalede uygulanacak usul, ilanın metni ve
geçici teminat miktarı belirtilir. Onay belgesinde ayrıca, şartname ve eklerinin bedelinin ne
olacağı gösterilir.
(2) İhale yetkilisi tarafından ihale onay belgesinin onaylanmasıyla birlikte ihale süreci
başlar; taraflarca sözleşmenin imzalanması veya ihalenin iptali ile sona erer.
İlan
MADDE 10 – (1) Üniversite, ihaleye çıkmadan önce ilan yapmak zorundadır. İlan ile
ihale tarihi arasında, ihale usulüne ve işin niteliğine göre bütün isteklilerin tekliflerini hazırlayabilmelerine imkân sağlayacak makul bir süre ihale yetkilisi tarafından belirlenir. Bu süre 7
günden az olamaz.
(2) İhaleler, aleniyeti sağlayacak şekilde, ihalenin yapıldığı yerde yayımlanan yerel gazetelerin birinde ve Üniversitenin resmî internet sitesinde, ihale ilanları için belirlenen ayrı bir
bölümde ilan edilir. İnternet sitesinde yayımlanan ilanlar, ihale saatine kadar siteden kaldırılmaz. Doğrudan temin ve pazarlık usulünün uygulandığı alımlarda ilan yapılması zorunlu değildir.
(3) İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı.
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı.
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı.
ç) Geçici teminat miktarı.
d) İsteklilerden istenilen belgelerin neler olduğu.
e) Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
(4) Bu madde hükümlerine uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz. İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya
sözleşme feshedilir.
(5) İhale/ön yeterlik dokümanı hazırlanmadan ilan yapılamaz.
(6) İlan yapıldıktan sonra ihale/ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılamaz.
(7) İhale/ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanda yer verilemez.
İhale/ön yeterlik dokümanı
MADDE 11 – (1) İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler
ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer
belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik
kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.

Sayfa : 10

RESMÎ GAZETE

14 Mart 2021 – Sayı : 31423

(2) İhale ve ön yeterlik dokümanı, Üniversitede bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik
veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı temin etmeleri zorunludur. Dokümanın
bedeli basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde Üniversite tarafından
tespit ve ilan edilir. Doküman bedeli sadece ilanda belirtilen banka hesabına isteklinin adı, unvanı, ihale adı ve varsa numarası belirtilerek yatırılır.
İhaleye katılamayacaklar
MADDE 12 – (1) Aşağıda belirtilen kimseler doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici
olarak kendileri veya başkaları adına, bu Yönetmelik kapsamındaki ihalelere katılamazlar:
a) Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak
ve denetlemekle görevli olanlar.
b) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile bu Yönetmelik ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak vakıf yükseköğretim kurumlarınca
veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli
ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan
yahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar.
c) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
ç) Daha önce kendisine Üniversitede iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak
istemeyenler, sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında
taahhütlerini, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilenler.
(2) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine
katılamazlar.
(3) Birinci ve ikinci fıkralarda sayılan yasaklar; bu kişilerin ortakları, ortaklık payı
%10’dan az olan anonim şirketler ile Üniversitenin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu uyarınca hâkim ortağı olduğu şirketler hariç, ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri
ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.
(4) Bu maddede belirtilen yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılır.
Geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında
tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
Şartnameler
MADDE 13 – (1) İhalelerde, ihale konusu işin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnameler hazırlanır. İhale konusu işin teknik kriterlerine, ihale dokümanının bir parçası
olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği
sağlamaya yönelik, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat
eşitliği sağlayacak nitelikte olmalıdır.
Alt yükleniciler
MADDE 14 – (1) İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale
aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme
imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini Üniversitenin onayına sunmaları istenebilir.
Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
İKİNCİ BÖLÜM
Mal ve Hizmet Alımları, Sınırlı Ayni Hak Kazanımları, Kiralama ve Yapım İşleri
İhale usulleri
MADDE 15 – (1) Üniversite tarafından gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile
yapım işlerinin ihalelerinde açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü veya pazarlık
usullerinden biri uygulanır.
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(2) Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ihalelerde, açık ihale usulünün uygulanması esastır.
(3) 18 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde düzenlenen pazarlık usulü ve 19
uncu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde düzenlenen doğrudan temin yoluyla yapılacak
mal ve hizmet alımları ile yapım işleri toplamı, Üniversitenin ilgili yıl bütçe harcaması toplamının %10’undan fazla olamaz. Söz konusu limit Mütevelli Heyetinin, Üniversite lehine sonuç
üreteceğini gösterir gerekçeli kararı ile %15’e kadar arttırılabilir.
Açık ihale usulü
MADDE 16 – (1) Açık ihale usulü bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.
Belli istekliler arasında ihale usulü
MADDE 17 – (1) Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda Üniversite tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. İşin
özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi bu usule göre yapılabilir.
(2) Adayların mali ve teknik kapasitelerini değerlendirmek üzere belirlenecek ön yeterlik kriterleri ve şartları son başvuru tarihinden en az yedi gün önce verilecek ön yeterlik ilanında belirtilir.
(3) Ön yeterlik ilanında ve dokümanında belirtmek kaydıyla; yeterlikleri tespit edilenler
arasında dokümanda belirtilen kriterlere göre sıralanarak listeye alınan belli sayıda istekli veya
yeterli bulunan isteklilerin tamamı teklif vermeye davet edilebilir. Teklif vermeye davet edilmeyenlere davet edilmeme gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. İhaleye davet edilecek istekli sayısının üçten az olması veya teklif veren istekli sayısının ikiden az olması halinde ihale iptal
edilir.
(4) Ön yeterliğe katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler 20 nci maddenin birinci
ve ikinci fıkralarında belirtilen usul ve esaslara uygun olarak Üniversiteye sunulur.
Pazarlık usulü
MADDE 18 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:
a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda
teklif çıkmaması.
b) Doğal afetler, salgın hastalıklar gibi mücbir sebepler veya can, mal kaybı tehlikesi
gibi ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının
zorunlu olması.
c) Üniversitenin, tahmini bedeli bir önceki hesap dönemi toplam giderlerinin her yıl
TÜFE oranına göre güncellenecek altıyüzonaltıbinyediyüzkırksekiz TL’ye karşılık gelen tutardaki bedeli aşmayacak olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri.
ç) Kullanışlarının özelliği ve Üniversiteye sağlayacağı özel yarar sebebiyle başka bir
ihale usulüyle edinilmesi mümkün olmayan taşınır ve taşınmaz malların satın alınması, kiralanması ve sınırlı ayni hak tesisi gibi işler.
(2) Pazarlık usulünde ilan yapılması zorunlu değildir. İlan yapılmayan ve birinci fıkranın
(ç) bendinde belirtilen haller haricinde en az üç istekli davet edilerek, bu isteklilerin yeterlik
belgelerini ve yazılı fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir. İhale komisyonu, ayrıca her bir
istekli ile görüşür. Görüşmeler sonucunda, ihale komisyonu her bir istekliden ihale kararına
esas olacak son yazılı fiyat tekliflerini alır ve ihale sonuçlandırılır. Pazarlığın ne suretle yapıldığı, verilen teklifler ve üzerine ihale yapılanın tercih edilme nedeni pazarlık kararında gösterilir. Bu fıkra kapsamında yapılan mal alımlarında, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir.
(3) Birinci fıkranın (a) ve (c) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, ihale dokümanında
belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilen istekliler, öncelikle ihale
konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen
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ilk tekliflerini sunar. Üniversitenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerinde ihale komisyonu her bir istekli ile görüşerek ilk fiyat tekliflerini alır. Bu görüşmeler sonucunda ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere isteklilerden ihale kararına esas olacak
son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.
(4) Birinci fıkranın (ç) bendi uyarınca yapılacak işlerde yetkili mercilerce veya mahkemelerce takdir veya tespit edilmiş rayiç bedel mevcutsa bu bedel tahmini bedel olarak kabul
edilir. Aksi halde, 6 ncı ve 7 nci maddelere göre tespit olunacak tahmini bedel üzerinden pazarlık görüşmeleri yürütülür. Yapılan görüşmelerde tahmini bedel gizli tutulur.
Doğrudan temin
MADDE 19 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilan yapılmaksızın ve teminat
alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir:
a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi.
b) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşme bedelinin %20’sini geçmeyecek
ve ona dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk
alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.
c) Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması
ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve
kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya
özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları.
ç) Üniversitenin tahmini bedeli bir önceki hesap dönemi toplam giderlerinin TÜFE oranına göre güncellenecek üçyüzsekizbinüçyüzyetmişdört TL’ye karşılık gelen tutardaki bedeli
aşmayacak olan mal ve hizmet alımları, tarifeli alımlar ile seyahat alımları.
(2) Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, 7 nci maddede belirtilen komisyonları kurma
ve 5 inci maddede belirtilen yeterlik koşullarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak bir
tutanağa bağlanmak suretiyle ihtiyaçlar temin edilir.
Tekliflerin hazırlanması ve sunulması
MADDE 20 – (1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve Üniversitenin
adı ve açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.
Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale/ön yeterlik dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı
ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve
teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış
olması zorunludur.
(2) Teklifler ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı
alındılar karşılığında Üniversiteye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve
açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek
tekliflerin, ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen ihale saatine kadar ulaştırılması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.
(3) Verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.
(4) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilir.
(5) Pazarlık ve doğrudan temin usulü ile yapılan alımlarda teklif mektubu ve ihaleye
katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler elektronik ortam kullanılmak suretiyle temin
edilebilir.
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(6) Üniversite, Mütevelli Heyetinin kararıyla, belirli koşulları taşıyan isteklilerin sisteme
kabul edildiği ve elektronik olarak teklif verebildiği elektronik satın alma sistemleri oluşturabilir veya bu sistemlere katılabilir.
Geçici teminat
MADDE 21 – (1) İhalelerde teklif edilen bedelin %3’ünden az, %6’sından fazla olmamak üzere isteklilerden geçici teminat alınır. İhale dokümanında belirtmek şartıyla geçici teminat alınması zorunlu değildir.
Tekliflerin değerlendirilmesi
MADDE 22 – (1) İhale komisyonunca ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen saatte,
kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek hazır bulunanlara duyurulur ve hemen
ihaleye başlanır. İhale komisyonu, teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 20 nci maddenin
birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.
Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.
(2) İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici
teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve
tahmini bedel tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek
üzere oturum kapatılır.
(3) Belgelerinin eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatının usulüne uygun
olmadığı, birinci ve ikinci fıkralara göre tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme
dışı bırakılmasına ilk oturumda öncelikle karar verilir. Ancak teklifin esasını etkilemeyecek
nitelikte bilgi ve/veya belge eksikliği bulunması halinde Üniversite tarafından belirlenen sürede
isteklilerden, bu eksik bilgi ve/veya belgelerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen
sürede bilgi ve/veya belgeleri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici
teminatları gelir kaydedilir.
(4) Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu
ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı
incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.
(5) İhale komisyonu, verilen teklifleri değerlendirdikten sonra diğer tekliflere veya Üniversitenin tespit ettiği tahmini bedele göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu
tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.
İhalenin karara bağlanması ve onaylanması
MADDE 23 – (1) 22 nci maddeye göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.
(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte
işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki
unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale/ön yeterlik dokümanında bu unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir.
(3) En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan
en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar
dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.
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(4) İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek ihale yetkilisinin onayına sunar.
Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve
hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.
(5) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar
veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.
(6) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.
(7) İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en
geç üç iş günü içinde, ihale üzerinde bırakılan dâhil olmak üzere ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya
uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal
edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.
(8) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren üç iş günü geçmedikçe sözleşme imzalanamaz.
(9) Sekizinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini izleyen günden itibaren üç iş günü içinde
ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on iş günü içinde kesin teminatı vermek
suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.
Kesin teminat
MADDE 24 – (1) Taahhüdün sözleşme ve ihale/ön yeterlik dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle en fazla % 6 oranında kesin
teminat alınır. İhale dokümanında belirtmek şartıyla kesin teminat alınması zorunlu değildir.
Sözleşme yapılmasında tarafların görev ve sorumluluğu
MADDE 25 – (1) İhale üzerinde kalan istekli kesin teminatı yatırarak sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale
üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda Üniversite, ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile
de bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre sözleşme imzalayabilir. Ancak ekonomik açıdan
en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için 23 üncü maddenin dokuzuncu fıkrasında belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan
en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye anılan fıkrada belirtilen şekilde tebligat yapılır. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda bu
teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
(2) Üniversite, birinci fıkrada yazılı süreler içinde ve 23 üncü maddeye göre sözleşme
yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. Üniversitenin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde istekli, sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en
geç beş iş günü içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla taahhüdünden
vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. Bu zarar sebep olanlara tazmin ettirilir.
Muayene ve kabul işlemleri
MADDE 26 – (1) Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve kabul
işlemleri, ihale yetkilisince kurulacak muayene ve kabul komisyonu tarafından yapılır. Muayene ve kabul komisyonu ihale konusu mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihale dokümanında belirtilen niteliklere uygun olup olmadığını inceler.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mal ve Hizmet Satışları ile Taşınmazların Satışı, Kiraya Verilmesi, Trampası ve
Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Benzeri İşlemler
İhale usulleri
MADDE 27 – (1) Üniversitenin mal ve hizmet satışları ile taşınmazların satışı, kiraya
verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerine ilişkin ihalelerde kapalı teklif usulü,
açık teklif usulü ve pazarlık usullerinden biri uygulanır.
(2) İhalelerde, tekliflerin gizli olarak verilmesini sağlayan kapalı teklif usulü ile açık
teklif usulünün uygulanması esastır. Bu iki usulden hangisinin uygulanacağına ihale yetkilisi
karar verir.
Kapalı teklif usulü
MADDE 28 – (1) Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu,
bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa
konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi
işe ait olduğu yazılır.
(2) Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve
eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı
ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde
kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.
(3) Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Üniversiteye verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine ihale komisyonuna gönderilmek üzere Üniversitenin
adı, adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Üniversiteye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.
İhale komisyonuna verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
(4) Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten
sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin
ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra
numarası iç zarfın üzerine de yazılır. Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer
belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar.
(5) Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası
ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon
başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve
üyeleri tarafından imzalanır. Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya ikinci fıkra
hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez.
(6) Kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında
olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı son teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır.
Açık teklif usulü
MADDE 29 – (1) Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonuna yazılı
tekliflerini iletmeleri suretiyle yapılır. İzleyen turlarda teklifler sözlü olarak alınır. Ancak istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar Üniversiteye ulaşmış olması şartıyla 20 nci madde
hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif
son ve kesin teklif olarak kabul edilir.
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(2) İlanda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini ve geçici teminat verip vermediklerini inceleyerek kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katılamayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler, istekliler önünde
bir tutanakla tespit edilir. Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır.
Diğer istekliler, önce şartnameyi imzaya ve daha sonra sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır.
Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından
imzalanır.
(3) İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra komisyon başkanı, posta ile yapılmış
teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılmasını
sağlar. Bundan sonra istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen
isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılır ve imzaları alınır. İlgilinin imzadan çekinmesi halinde durum ayrıca belirtilir. İhaleden çekilenler yeniden teklifte
bulunamazlar. Teklifler yapıldığı sırada, yapılan indirim veya artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenir. Daha
önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.
Pazarlık usulü
MADDE 30 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:
a) Kapalı teklif usulü ya da açık teklif usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması.
b) Çabuk bozulan, saklanması tehlikeli olan, saklama giderleri değerine veya beklemeden doğacak yararına oranla yüksek bulunan malların satımı.
(2) Pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde, en az iki istekli davet edilerek, yazılı olarak
fiyat tekliflerini vermeleri istenir. İhale komisyonu ayrıca her bir istekli ile görüşür. Görüşmeler
sonucunda, ihale komisyonu her bir istekliden ihale kararına esas olacak son fiyat tekliflerini
vermelerini ister. Son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.
(3) Pazarlığın ne suretle yapıldığı ve ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve üzerine ihale
yapılanların neden dolayı tercih edildiği pazarlık kararında gösterilir.
(4) Taşınmaz malların trampa işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) lisanslı
gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından SPK mevzuatına uygun olarak ve hiçbir sınırlamaya bağlı olmaksızın hazırlanacak değerleme raporlarındaki değer tespitleri esas alınır. Bu
durumda trampaya konu taşınmaz değerleri arasında en fazla %10’luk fark olabilir.
Uygun bedelin tespiti
MADDE 31 – (1) Üniversitenin mal ve hizmet satışları ile taşınmazların satışı, kiraya
verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerine ilişkin ihalelerde, uygun bedeli teklif
eden istekliyle sözleşme imzalanır.
(2) Artırmalarda uygun bedel, tahmini bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen bedellerin en yükseğidir.
(3) Eksiltmelerde uygun bedel, tahmini bedeli geçmemek şartı ile teklif edilen bedellerin
tercihe layık görülenidir. Tercihin Üniversite lehine olduğunu gösteren gerekçeleri kararda belirtilir.
(4) Kapalı teklif usulüyle yapılan ihalelerde uygun bedel, teklif edilen bedellerden tahmini bedelden aşağı olmamak üzere tercihe layık görülenidir. Tercih gerekçeleri kararlarda belirtilir.
(5) Uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler ile eksiltmelerde kabul edilecek azami indirim miktar veya oranları; işin niteliği, nevi ve miktarı, birim fiyatları, ödeme zamanı ve
isteklinin buna benzer teknik ve mali yeterliği ile ilgili diğer hususlar ihale dokümanında tespit
olunur.
Geçici teminat
MADDE 32 – (1) İsteklilerden, tahmini bedelin %6’sını aşmamak üzere geçici teminat
alınır. İhale dokümanında belirtmek şartıyla geçici teminat alınması zorunlu değildir.
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İhalenin karara bağlanması ve onaylanması
MADDE 33 – (1) İhale komisyonlarınca alınan kararlar, komisyon başkan ve üyelerinin
adları, soyadları ve esas görevleri belirtilerek imzalanır. Kararlarda isteklilerin isimleri, adresleri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi tarihte ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle
yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.
(2) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar
veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.
(3) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.
(4) İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en
geç üç iş günü içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya
uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal
edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.
(5) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; üç iş günü geçmedikçe
sözleşme imzalanamaz.
(6) Beşinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini izleyen günden itibaren üç iş günü içinde
ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on iş günü içinde kesin teminatı vermek
suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.
Kesin teminat
MADDE 34 – (1) Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine
getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce ihaleyi kazanan istekliden ihale
bedelinin %6’sını aşmamak üzere kesin teminat alınır. İhale dokümanında belirtilmesi kaydıyla
kesin teminat alınması zorunlu değildir.
(2) İhaleyi alan isteklinin bu zorunluluğa uymaması halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminatı gelir kaydedilir.
Sözleşme yapılmasında tarafların görev ve sorumluluğu
MADDE 35 – (1) İhale üzerinde kalan istekli kesin teminatı yatırarak sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale
üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda bedel teklifinin ihale
yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, en uygun ikinci bedel teklif sahibi istekli ile de bu Yönetmelikte belirtilen usullere göre sözleşme imzalanabilir. Ancak en uygun ikinci bedel teklifinin sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için, 33 üncü maddenin altıncı fıkrasında belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç iş günü içinde en uygun ikinci bedel teklifinin
sahibi istekliye kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu tebliğ edilir. En
uygun ikinci bedel teklifi sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda bu teklif sahibinin
de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
(2) Üniversite, birinci fıkrada yazılı süreler içinde, sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmak ve taşınmaz malların satımında, ferağa ait işlemleri tamamlamak, şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre satılan malları ihaleyi kazanan istekliye teslim
etmekle yükümlüdür. Üniversitenin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde, istekli sürenin
bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş iş günü içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi
ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. Bu zarar
sebep olanlara tazmin ettirilir.
(3) İhale bedeli, vergi, resim, harç ve diğer masrafları ödemiş olması şartıyla ihaleyi
kazanan istekli, şartnamede yazılı süre içinde taşınmaz malları namına tescil ettirmeye mecburdur. Aksi takdirde vukua gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle Üniversiteden
bir talepte bulunulamaz.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
İhalenin iptal edilmesi
MADDE 36 – (1) Üniversite, gerekli gördüğü veya ihale/ön yeterlik dokümanında yer
alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, gerekçesi belirtilmek suretiyle ihale saatinden önce
ihaleyi iptal edebilir.
(2) Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği
ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş
sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Üniversiteden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
(3) İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.
Yasak fiil ve davranışlar
MADDE 37 – (1) İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle
veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.
b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde
bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.
c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.
ç) İhalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı
olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.
d) 12 nci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.
(2) Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar, ihale dışı bırakılırlar. Yasak fiil ve davranışta bulunulduğu sözleşme imzalandıktan sonra tespit edilirse kesin teminat gelir kaydedilir
ve genel hükümlere göre ihale tasfiye edilir. Üniversite, yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar
hakkında uygulanacak yaptırımlara ilişkin olarak Mütevelli Heyeti kararı alır. Alınan bu kararlar
Üniversite tarafından ilan edilir.
İhalenin sözleşmeye bağlanması
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında istisna edilenler hariç yapılan bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Üniversite tarafından hazırlanan sözleşmeler imza yetkisine sahip
yönetici ile yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale/ön yeterlik dokümanında aksi
belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir. İhale/ön yeterlik dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.
Sözleşmenin devri
MADDE 39 – (1) Sözleşme, Üniversitenin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak
devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar aranır.
Teminat
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde, tedavüldeki Türk Parası
dışında, teminat olarak kabul edilecek değerler ihale yetkilisi tarafından belirlenebilir ve ilanda
gösterilir.
İtiraz
MADDE 41 – (1) İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir
hak kaybına ya da zarara uğradığını yahut zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden
aday veya istekliler, ihale sürecindeki işlem ya da eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla ihalenin sona erdiği tarihten itibaren beş iş günü içinde Üniversiteye itiraz edebilirler.
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(2) Üniversite, itiraz üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır. Alınan karar, itirazda bulunana, diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar
tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.
(3) Üniversiteye itiraz edilmesi halinde, ihaleye ilişkin tüm iş ve işlemler durur. İtiraz
üzerine alınan kararın son bildirim tarihinden süresi içerisinde bir karar alınmaması halinde
ise bu sürenin bitim tarihinden önce sözleşme imzalanamaz. İtirazdan sonra, ihale yetkilisince
ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça Üniversite sözleşme imzalayamaz. İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda
gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce itirazda bulunan
istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir. Üniversite tarafından usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve
sözleşme hükümsüz sayılır.
Bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmayan işler
MADDE 42 – (1) Üniversite;
a) Kamu idareleri ile bu idarelere bağlı sabit veya döner sermayeli müesseseler ve özel
bütçeli idarelerin kurdukları birliklerden,
b) Kamu iktisadi teşebbüsleri ile sermayesinin yarısından fazlası tek başına veya birlikte
Devlete, kamu iktisadi teşebbüslerine veya mahalli idarelere ait kuruluşlardan,
c) Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş olan vakıflar ile sermayesinin yarısından fazlası bu vakıflara ait olan kuruluş, şirket ve müesseselerden,
ç) Özel kanun ile kurulan tüzel kişiliğe sahip ve ortaklarının veya kanunların öngördüğü
durumlarda ortak olmayanların ürünlerini alan, işleyen, değerlendiren, iyileştiren, satan, üretim
ihtiyaçlarına yarayan araç ve gereçleri sağlayan ortaklıklar ve bunlara ait birliklerden,
d) Özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip
kuruluşlardan,
e) Sermayesinin tamamı kendisine ait olan ticari işletmelerinden,
f) Eğitim-öğretim faaliyetleriyle ilgili dijital ve basılı veri tabanı abonelikleri için,
yapacağı alımlarda bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmayıp, bu alımlar doğrudan tahmini bedel belirlenmek suretiyle yapılır.
(2) Üniversitenin iktisadi işletmelerince yapılan satışlar ile sağlık uygulama ve araştırma
merkezi gibi eğitim-öğretim faaliyetleri sırasında üretilen hizmetlerin satışlarında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
Araştırma geliştirme fonları kapsamındaki mal ve hizmet alımları
MADDE 43 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşların araştırma
geliştirme projeleri için sağladıkları fonlar kapsamında gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları, Üniversitenin faaliyet alanı içerisinde kalmak kaydıyla fonun tahsis amacı ve miktarı esas
alınarak, fon sağlayan kurum/kuruluş ile yapılan protokol çerçevesinde belirlenecek usule göre
gerçekleştirilir. Protokolde mal ve hizmet alımlarına ilişkin hüküm bulunmaması halinde bu
Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Çelişki halinde uygulanacak mevzuat
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri arasında çelişki olması halinde Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
Mütevelli Heyeti yürütür.
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İzmir Tınaztepe Üniversitesinden:
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ
EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Tınaztepe Üniversitesinde yürütülen
lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Tınaztepe Üniversitesinde yürütülen lisansüstü
eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS (ECTS): Avrupa Kredi Transfer Sistemini (European Credit Transfer System),
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Danışman: Enstitü bünyesindeki programlara kayıtlı öğrenciye ders ve yüksek lisans
tezi, dönem projesi, doktora tezi ve sanatta yeterlik tezi gibi uygulama ve tez çalışması dönemlerinde danışmanlık yapmak üzere anabilim dalı önerisiyle ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen öğretim üyesini,
ç) Enstitü: İzmir Tınaztepe Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Enstitüsünü,
d) Enstitü anabilim dalı: Enstitüde eğitim programı bulunan anabilim dalını,
e) Enstitü anabilim dalı kurulu: İlgili anabilim dalı kurulunu,
f) Enstitü kurulu: İlgili Enstitü kurulunu,
g) Enstitü Yönetim Kurulu: İlgili Enstitü Yönetim Kurulunu,
ğ) GMAT: Uluslararası Graduate Management Admission Test sınavını,
h) GRE: Uluslararası Graduate Record Examination sınavını,
ı) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
i) Müdür: Enstitü Müdürünü,
j) Mütevelli Heyet: İzmir Tınaztepe Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
k) Öğrenci bilgi sistemi: Üniversitenin eğitim-öğretim organizasyonuna ilişkin tüm verilerinin yönetilmesi, depolanması ve raporlanmasını sağlayan elektronik bilgi yönetim sistemi
yazılımını,
l) Rektör: İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörünü,
m) Senato: İzmir Tınaztepe Üniversitesi Senatosunu,
n) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
o) ÜAK: Üniversitelerarası Kurul Başkanlığını,
ö) Üniversite: İzmir Tınaztepe Üniversitesini,
p) Üniversite Yönetim Kurulu: İzmir Tınaztepe Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
r) Yerleştirme puanı: Adayın başvurduğu lisansüstü program için aranan şartlar kapsamında mezuniyet not ortalaması, ALES, TUS ve benzeri merkezi sınav puanları ile yazılı bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat puanından üretilen kesin kayıtta kullanılan puanı,
s) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ş) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar ve Öğretim Düzeyleri
Lisansüstü programlar
MADDE 5 – (1) Yüksek lisans düzeyi; lisans diploması ya da buna eşdeğer derece almış olanların, bu eğitim üzerine yapacakları öğrenim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerini kapsar. Bu düzeydeki programlar tezsiz veya tezli olarak yürütülür.
(2) Doktora düzeyi; yüksek lisans derecesine dayalı olarak yürütülen öğretim, bilimsel
araştırma ve uygulama faaliyetlerini kapsar.
Lisansüstü programların açılması
MADDE 6 – (1) Enstitüye bağlı anabilim dalı bünyesinde lisansüstü bir program,
YÖK’ün belirlemiş olduğu ölçütlere uygun olmak koşuluyla ilgili anabilim dalı başkanlığının
teklifi, Enstitü kurulunun önerisi, Senato kararı ve YÖK’ün onayı ile açılır.
(2) Anabilim Dalı Kurulunun mevcut programlara ilişkin değişiklik önerileri Enstitü
kurulunca onaylandıktan sonra Senato tarafından karara bağlanır.
(3) Enstitü kurulunun önerisi ve Senato kararı ile yurt içi diğer yükseköğretim kurumları
ile iş birliği yapılarak ortak programlar açılabilir.
(4) Eğitim ve öğretim; yarıyıl esasına göre güz ve bahar dönemi olarak düzenlenir.
Ders açılması ve ders görevlendirmeleri
MADDE 7 – (1) Enstitü anabilim dalında ilk defa açılması düşünülen yeni bir ders
için; dersi açmak isteyen öğretim üyesi dersin içeriği, gerekçesi ve kaynaklarını içeren müracaatını Enstitü anabilim dalı başkanlığına yapar. Enstitü anabilim dalı başkanlığınca, Enstitüye
iletilen ilgili dersler Enstitü kurul kararı ile açılır.
(2) Enstitü anabilim dalında bir yarıyılda açılacak mevcut dersler ve dersi verecek öğretim üyelerinin görevlendirmeleri Enstitü anabilim dalı kurulu kararına bağlı olarak anabilim
dalı önerisi ile Enstitü kurulunca karara bağlanır ve ilan edilir. İlandan sonra açılacak derslerin
ve sorumlularının değiştirilmesine, ilgili anabilim dalı kurulunun önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. Ayrıca çok disiplinli programlarda açılacak dersler için,
öğretim üyelerinin görevlendirilmesi hususunda anabilim dalı tarafından ilgili fakülte veya
meslek yüksekokulunun uygun görüşü alınır.
(3) Lisansüstü düzeydeki dersler öğretim üyeleri tarafından verilir, ancak zorunlu hallerde anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile
doktora, tıpta uzmanlık ve diş hekimliğinde uzmanlık derecesine sahip öğretim elemanları da
görevlendirilebilir. Gerekli görüldüğünde Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile Üniversite dışından da görevlendirme yapılabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kontenjanlar, Lisansüstü Programlara Başvuru, Başvuruların Değerlendirilmesi
Kontenjan
MADDE 8 – (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanları Enstitü anabilim dalı kurulunun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Senatoca belirlenir.
İlan, başvuru ve ön değerlendirme
MADDE 9 – (1) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlar, bu programlara alınacak
öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru ve sınav tarihleri ile diğer koşullar
Enstitü tarafından ilan edilir. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya Enstitü tarafından onaylı
örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak adayın beyanına göre
işlem yapılır. Başvurular ilgili Enstitüye şahsen ya da elektronik ortamda yapılır.
(2) Adaylar, başvuruları sırasında beyan ettikleri bilgi ve belgeleri, kayıt hakkı kazanmaları halinde, kesin kayıt işlemi sırasında eksiksiz ibraz etmekle yükümlüdür. Başvuru sırasında beyan edilen bilgiler ile kesin kayıt aşamasında ibraz edilen bilgi ve belgelerde farklılıklar
olması durumunda adayın kaydı yapılmaz.
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Yüksek lisans programlarına başvuru koşulları
MADDE 10 – (1) Yüksek lisans programına başvuru koşulları, Enstitü anabilim dalı
başkanlıklarının görüşleri doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulu önerisi ve Senato onayı ile
ilan edilir.
(2) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, en az lisans diplomasına sahip olmaları, başvurdukları programın puan türünde en az 55 ALES puanına veya
ALES'e eş değer kabul edilen ve YÖK tarafından ilan edilen eş değer puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans programlarına başvurularda istenen ALES ve benzeri belgelerde asgari
puanın altındaki küsuratlı puanlar tam sayıya tamamlanmaz.
(3) Anabilim dalı kurullarınca aksi kararlaştırılmadıkça tezli yüksek lisans program
başvurularında yabancı dil puanı aranmaz.
Doktora programlarına başvuru koşulları
MADDE 11 – (1) Doktora programlarına başvuru koşulları şunlardır:
a) İlgili alandan tezli yüksek lisans diplomasına; hazırlık sınıfları hariç, tıp, diş hekimliği
fakültelerinden mezuniyet diplomasına, Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmak.
b) Başvurulan programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmak.
c) Merkezi yabancı dil sınavından Enstitü Yönetim Kurulu önerisi ve Senato kararı ile
55 puandan az olmamak koşuluyla belirlenen yabancı dil asgari taban puanına veya ÖSYM
tarafından eş değerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından muadil puana sahip
olmak.
ç) Lisans diplomasıyla doktora programlarına başvuranlar için 80 standart puandan az
olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına ve lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmak.
d) Yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında 55 puandan az olmamak üzere
İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden Senato tarafından belirlenen YDS ve
ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen benzeri dil sınavlarının birinden asgari puana sahip
olmak.
(2) Temel tıp bilimlerinde, tıp fakültesi mezunları, ALES sınavının dışında, 50 puandan
az olmamak koşulu ile enstitü yönetim kurulu önerisi ile Senato tarafından belirlenecek
TUS’tan alınmış temel tıp puanı ile doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Temel tıp
puanı, TUS’ta temel tıp bilimleri testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp
bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.
Genel başarı değerlendirmesi
MADDE 12 – (1) Adayların değerlendirilmesi sınav jürileri tarafından yapılır. Sınav
jürisi anabilim dalı kurulu kararı doğrultusunda anabilim dalı başkanlığınca önerilen ve enstitü
yönetim kurulu kararıyla onaylanan en az üç asıl, iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Bir anabilim dalında yürütülen farklı lisansüstü programlar için ayrı jüriler kurulabilir.
(2) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların değerlendirilmesinde kullanılacak yerleştirme puanının hesaplanmasında ALES puanının, lisans not ortalamasının, yazılı
bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat değerlendirmesinin katkıları aşağıda belirtilmiştir:
a) T.C. ve KKTC uyruklu adayların hem mülakat hem de yazılı bilimsel değerlendirme
yapılması durumunda yerleştirme puanının hesaplanması aşağıdaki şekildedir:
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b) T.C. ve KKTC uyruklu adayların sadece mülakat veya sadece yazılı bilimsel değerlendirme yapılması durumunda yerleştirme puanının hesaplanması aşağıdaki şekildedir:

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adayların değerlendirilmesinde kullanılacak yerleştirme puanının hesaplanmasında lisans not ortalamasının, yazılı bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat değerlendirmesi aşağıda belirtilmiştir:
a) T.C. ve KKTC uyruklu adayların hem mülakat hem de yazılı bilimsel değerlendirme
yapılması durumunda yerleştirme puanının hesaplanması aşağıdaki şekildedir:

b) T.C. ve KKTC uyruklu adayların sadece mülakat veya sadece yazılı bilimsel değerlendirme yapılması durumunda yerleştirme puanının hesaplanması aşağıdaki şekildedir:

(4) Doktora programlarına başvuran adayların değerlendirilmesinde kullanılacak yerleştirme puanının hesaplanmasında ALES puanının, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalamasının, yazılı bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat değerlendirmesinin katkıları aşağıda
belirtilmiştir:
a) T.C. ve KKTC uyruklu adayların hem mülakat hem de yazılı bilimsel değerlendirmenin yapılması durumunda yerleştirme puanının hesaplanması aşağıdaki şekildedir:

Sayfa : 24

RESMÎ GAZETE

14 Mart 2021 – Sayı : 31423

b) T.C. ve KKTC uyruklu adayların sadece mülakat veya sadece yazılı bilimsel değerlendirmenin yapılması durumunda yerleştirme puanının hesaplanması aşağıdaki şekildedir:

Yabancı uyruklu veya lisans/yüksek lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan
T.C. uyruklu adayların kabulü
MADDE 13 – (1) Lisansüstü öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu veya lisans/yüksek lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan adaylardan tanınma ve denklik belgesinin talep edilip edilmeyeceği hususunda YÖK’ün kararları uygulanır. Yabancı uyruklu ve lisans/yüksek lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan T.C. uyruklu adayların kabulünde aşağıdaki şartlar aranır:
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a) Adaylar YÖK’ün belirlediği Türkçe öğretim merkezlerinden veya birimlerinden
Türkçe yeterlik belgesi ile Türkçe kurslarını ya da sınavlarını başardıklarını belgeledikleri takdirde Türkçe’den muaf tutulurlar. Türkçe yeterlik belgesine sahip olmayan adayların, Türkçe
seviye tespit sınavından 100 tam puan üzerinden en az 70 almaları gerekir. Lisans veya yüksek
lisans eğitimlerini Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını belgeleyen adaylar
Türkçe dil sınavından muaf tutulurlar.
b) Eğitimini yurt dışında tamamlayan Türk ve yabancı uyruklu adayların lisansüstü
programlara kabulünde, TÖMER’in Türkçe yeterlik sınavını C1 düzeyinde başarmaları veya
Yunus Emre Enstitüsünden alınacak Türkçe yeterlik belgesine sahip olmaları veya Üniversite
tarafından yapılan Türkçe yeterlik sınavından başarılı olmaları gerekir.
c) Lisans veya yüksek lisans eğitimini Türkçe eğitim verilen programlardan alanlar ile
tamamen yabancı dilde yürütülen programlara başvuracak adaylardan Türkçe yeterlik belgesi
istenmez.
ç) Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kabulünde ALES puan şartı sağlayamayanlardan eş değerliği kabul edilen GRE, GMAT sınav sonuç belgesi aranır.
d) Türkçe dil sınavından muaf olan yabancı uyruklu adaylar yazılı bilimsel değerlendirme ve/veya mülakata girebilirler.
(2) Yabancı uyruklu lisansüstü programlarına başvuran adayların değerlendirilmesinde
kullanılacak yerleştirme puanının hesaplanmasında, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalamasının, yazılı bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat ve Türkçe seviye tespit sınavı notu değerlendirmesinin katkıları aşağıda belirtilmiştir:
a) Yabancı uyruklu adayların hem mülakat hem de yazılı bilimsel değerlendirme yapılması durumunda yerleştirme puanının hesaplanması aşağıdaki şekildedir:
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b) Yabancı uyruklu adayların sadece mülakat veya yazılı bilimsel değerlendirme yapılması durumunda yerleştirme puanının hesaplanması aşağıdaki şekildedir:
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(3) Yurt dışından alınmış lisans ve yüksek lisans diplomalarının denklik belgesinin gerekliliği konusunda YÖK’ün belirlediği esaslar geçerlidir.
(4) İkili anlaşmalar ve değişim programları çerçevesinde Türkiye’de lisansüstü düzeyde
öğrenim görmek üzere aday gösterilen öğrencilerin başvuruları için YÖK’ün belirlediği esaslar
geçerlidir.
(5) Yüksek lisans öğrencilerinin sınav değerlendirilmesinde tam not üzerinden en az
% 50 alan ve genel başarı notundan da tam notun (100) en az % 60’ını sağlayan adaylar başarılı
kabul edilirler. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, sınav jürisi tarafından, genel başarı
notuna göre yapılır. Genel başarı notunun eşitliği halinde adayların lisansüstü programlara giriş
sınav notu dikkate alınır.
(6) Doktora programlarında lisansüstü programlara giriş sınavı tam not üzerinden en
az % 60 alan ve genel başarı notunda da tam notun (100) en az %70’ini sağlayan adaylar başarılı
kabul edilir. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, lisansüstü programlara giriş sınav jürisi
tarafından genel başarı notuna göre yapılır. Genel başarı puanının eşitliği halinde adayların lisansüstü programlara giriş sınav notu dikkate alınır.

Sayfa : 28

RESMÎ GAZETE

14 Mart 2021 – Sayı : 31423

(7) Lisansüstü programlara giriş sınav jürisi yüksek lisans ve doktora programları için
belirlenen kontenjanların en fazla % 50’si kadar adayı, genel başarı değerlendirme sırasını esas
alarak yedek aday olarak belirler. Bu adaylar; programa kayıt hakkı kazanmasına rağmen akademik takvimde belirtilen günlerde kayıt yaptırmayarak haklarını kaybeden adayların yerine
genel başarı değerlendirme sırası esas alınarak öğrenci kaydı yapılır.
Yatay geçişle öğrenci kabulü
MADDE 14 – (1) Üniversitedeki aynı Enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka
bir yükseköğretim kurumunun eş değer Enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış, tez konusu/dönem projesi almamış veya yatay geçiş yapacağı programda
yeterlik sınavına tekrar gireceğini ve yeni bir tez/dönem projesi hazırlayacağını kabul eden öğrenci, ilgili anabilim kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile lisansüstü
programa yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.
(2) Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için başvuru tarihine
kadar kayıt yaptırmış olduğu derslerden başarılı olması, ağırlıklı not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması ve ilgili programın başvuru koşullarına uygun olması gerekir.
(3) Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam
etmekte olduğu lisansüstü programı tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten
belgeleri dilekçesine ekleyerek izleyen yarıyılın başlama tarihinden en az üç hafta önce Enstitü
müdürlüğüne başvurur.
(4) Enstitü müdürlüğü, başvuru belgelerini anabilim dalı başkanlığına göndererek birinci fıkradaki koşullar bakımından anabilim dalı kurulunun görüşünü ve bu görüş olumlu ise
öğrencinin programa intibakı için kayıtlanması gereken derslerin isimlerini talep eder.
(5) Anabilim dalının görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenir ve öğrencinin yatay geçiş talebinin uygun olup olmadığı yarıyılın başlama tarihinden önce karara bağlanır.
(6) Yatay geçişler, eş değer programlar için uygulanır. Başvuru koşullarının uygunluğu
ve muafiyete ilişkin olarak ilgili anabilim dalı için gerekli AKTS eş değerliği ve ders uyumu
enstitü yönetim kurulunca ilgili anabilim dalından belirlenecek bir komisyonun önerileri doğrultusunda yine enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır. Doktora programına tez aşamasında
yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler, AKTS eş değerliği ve ders uyumu koşullarını sağlamak
ve yeniden yeterlik sınavına girmek şartıyla ilgili programa kabul edilebilir. Genel akademik
not ortalaması hesaplamasında yarıyıl not ortalaması dikkate alınır.
(7) Üniversite dışında başka bir yükseköğretim kurumundan yatay geçiş için başvuracak
bir öğrencinin, enstitünün ilgili lisansüstü programa öğrenci kabulünde uygulanan yabancı dil
koşullarını sağlaması gerekmektedir.
Özel öğrenci kabulü
MADDE 15 – (1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı
olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu Enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü
derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.
(2) Özel öğrenciler Mütevelli Heyet tarafından belirlenen kredi başına ders ücretini
öderler.
Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 16 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden
lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri programdan farklı alanlarda almış olanlar
ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan adaylar için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.
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(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de
alabilir.
(3) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi
bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı
olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora
programı sürelerine dâhil edilmez.
(4) Bilimsel hazırlık programları anabilim dalı kurulu kararına dayalı olarak anabilim
dalı başkanlığının talebi doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulunun önerisi ve Senato onayı ile
belirlenir.
(5) Enstitü kurulu bünyesindeki anabilim dalları için ortak veya belirli anabilim dallarına özgü bilimsel hazırlık programlarını Senato kararı ile yürürlüğe koyabilir.
(6) Öğrenci başarısız olduğu bilimsel hazırlık derslerine, derslerin açıldığı yarıyılda veya yaz okulunda tekrar kayıt yaptırabileceği gibi bu derslerin yerine ilgili anabilim dalı kurulu
önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulunun onayladığı başka derslere de kayıt olabilir.
(7) Öğrencilerin bilimsel hazırlık programları anabilim dalı kurulu tarafından hazırlanır
ve anabilim dalı başkanlığı tarafından öğrencinin kayıt tarihini izleyen 15 gün içinde Enstitü
müdürlüğüne gönderilir.
(8) Bilimsel hazırlık programı kapsamındaki derslere devam etme ile değerlendirme
süreç ve işlemlerinde, öğrencinin ders aldığı programın mevzuat hükümleri geçerlidir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt, Kayıt Yenileme, Ücretler, Ders Alma, Sınavlar ve Değerlendirme, Lisansüstü
Programlara Kayıt
Lisansüstü programlara kayıt
MADDE 17 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanan ve ilgili programın kontenjanı dâhilinde Enstitü müdürlüğünce ilan edilen asıl aday listesinde yer alan adaylar; kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri, Senato tarafından belirlenen tarihlerde öğrenci işleri daire
başkanlığına teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. Verilen süre içinde kaydını
yaptırmayan adaylar yerine, ilgili Enstitü tarafından bildirilen yedek listedeki adaylar belirlenen
tarihlerde, başarı sırasına göre kayıt yaptırırlar.
(2) Lisansüstü programlara şahsen ya da elektronik ortamda başvuru yapıp kesin kayıt
hakkı kazanan adaylar başvuruları sırasında beyan ettikleri bilgi ve belgeleri, kayıt hakkı kazanmaları halinde, kesin kayıt işlemi sırasında eksiksiz ibraz etmekle yükümlüdür. Başvuru sırasında beyan edilen bilgiler ile kesin kayıt aşamasında ibraz edilen bilgi ve belgelerde farklılıklar olması durumunda adayların kayıtları yapılmaz. Kayıtları yapılmış adayların olması durumunda ise kayıtları iptal edilir.
(3) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa
kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
Ücretler
MADDE 18 – (1) Üniversitede öğrenim ücretlidir. Ödenecek tüm ücretlerin miktarı,
ödeme şekli ve zamanı her akademik yıl için Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Belirlenen
ücretlerin ve varsa geriye yönelik ücretlerin ödenmemesi durumunda kayıt yenileme işlemi yapılmaz.
(2) Dönem kayıtları için yapılması zorunlu ödeme yükümlülüklerini ve ders kayıtlarını
Üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde yerine getirmeyen öğrenciler kayıtsız öğrenci statüsüne geçer.
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(3) Kendi isteği ile kaydının silinmesini talep edenler, bir dilekçe ile Enstitüye başvurur.
Kaydın silinmesi talebi eğitim öğretimin başladığı ilk yedi hafta içerisinde ise daha önceden
ödenmiş olan öğrenim ücretinin yarısı iade edilir, ilk yedi haftadan sonra ise öğrenim ücreti
iade edilmez.
(4) Üniversiteden ayrılan veya herhangi bir sebeple Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencinin dosyasında kendisine ait belgeleri geri alabilmesi ve varsa fazla ödemelerinin iade edilebilmesi için öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir yükümlülüğünün olmaması ve kendisine
kullanım için Üniversite tarafından sağlanan mal ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş olması
gerekir.
(5) Öğrencinin, birinci fıkrada belirtilen süreden sonra Üniversiteden ayrılması durumunda, yarıyıl sonu başarı notu verilmiş dersler, mevcut notlarıyla birlikte kayıtlara geçirilir;
belirtilen sürenin aşılmaması ve not oluşmaması durumunda ise öğrencinin aldığı dersler kayıtlardan düşülür.
(6) Disiplin suçu nedeniyle Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin de ödemekle yükümlü oldukları dönem öğrenim ücretini ödemeleri gerekir. Bu öğrencilere herhangi
bir ücret iadesi yapılmaz.
Kayıt yenileme
MADDE 19 – (1) Öğrenci her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde
öğrenim ücretini ödeyerek kaydını yeniler. Öğrenci, Enstitü kurulunca açılması kararlaştırılan
dersler arasından, danışmanıyla birlikte belirleyeceği dersleri öğrenci bilgi sistemi üzerinden
seçerek danışman onayı ile program kaydını yaptırır.
(2) Bir yarıyılda alınabilecek kredi miktarının üst sınırı Enstitü kurulu tarafından belirlenir.
(3) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında anabilim kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile öğrenciler yurt içi ve yurt dışındaki başka yükseköğretim kurumlarından da lisansüstü dersler alabilirler.
(4) Kayıt yenileme süresi içinde belirtilen mali yükümlülükleri yerine getirmeyen öğrenciler o dönem için kayıt yaptıramazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bu nedenle kayıt yaptırılmayan dönem azami öğrenim süresinden sayılır.
(5) Akademik takvimde belirlenen süre sonuna kadar program kaydını yaptırmamış öğrenciler pasif öğrenci olarak kabul edilirler. Öğretim üyelerinin danışmanlık yapabilecekleri
öğrenci sayılarının belirlenmesinde pasif öğrenci sayısı dikkate alınmaz.
(6) Kayıt yenileme işlemlerini süresi içinde yapmayan öğrencilerden belgelenebilir mazereti bulunanların, geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartıyla, eğitimin başlamasından
itibaren beşinci hafta sonuna kadar kayıt yenileme işlemini yapmayan öğrencilerin ders kayıt
işlemlerinin yapılıp yapılmamasına ilgili Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.
Ders alma
MADDE 20 – (1) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında
alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir. Öğrenci danışmanının önerisi, anabilim dalı kurulunun kararı ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslere de kayıtlanabilir. Öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu kararı
ile diğer yükseköğretim kurumlarından, asgari ders yükünden sayılmak üzere en fazla iki ders
alabilir.
(2) YÖK kararı üzerine Üniversitede öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda
bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir.
(3) Tezli yüksek lisans programı ikinci öğretim programı olarak yürütülebilir.
Devam zorunluluğu
MADDE 21 – (1) Öğrenciler, aldıkları tüm ders, seminer, proje ve benzeri çalışmalarına
YÖK’ün belirlediği esaslar çerçevesinde Senato tarafından kabul edilen oranda devam etmek
zorundadır.
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Sınavlar, değerlendirme ve itiraz süresi
MADDE 22 – (1) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt
ortamında ve tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre
tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda
farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir.
(2) Lisansüstü derslerin sınavları doğrudan değerlendirme yöntemi ile harf notu olarak
değerlendirilir. Bir ders için geçme notu, o dersin ara sınav ve/veya varsa diğer yarıyıl/yıl içi
değerlendirme amaçlı etkinliklerden alınmış olan notların ağırlıklı ortalaması ile final notu kullanılarak hesaplanır.
(3) Dersin öğretim elemanı, sınav ve değerlendirme amaçlı etkinliklerin geçme notuna
katkı yüzdesini kayıt haftasından önce belirler ve en geç yarıyıl derslerinin ilk iki haftası içinde
öğrencilere duyurur. Yarıyıl içi sınav ve değerlendirme amaçlı etkinliklerin geçme notuna katkısı % 40-70 aralığında, final sınav notunun katkısının % 30-60 aralığında olması gerekir.
(4) Uzaktan eğitim programlarındaki sınav ve değerlendirme işlemleri, YÖK’ün belirlediği esaslara göre yapılır.
(5) Öğrenci başarısız olduğu zorunlu/seçmeli derslere, o derslerin açıldığı yarıyılda
veya yaz okulunda tekrar kayıt yaptırabilir, seçmeli dersler yerine danışmanının onayladığı
başka bir seçmeli derse de kayıtlanabilir.
(6) Sınav notları dersin öğretim elemanı tarafından, sınav tarihlerinin bitiminden itibaren en geç beş gün içinde öğrenci bilgi sistemine girilir.
(7) Sınav kağıtları ve sınav sonuç belgeleri öğretim elemanı tarafından iki yıl süreyle
saklanır. Sınav sonuç belgelerinin bir nüshası ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından düzenlenerek ilgili Enstitü öğrenci işleri bürosuna gönderilir. İlgili Enstitü öğrenci işleri bürosu tarafından sınav sonuç belgeleri 10 yıl süreyle saklanır.
(8) Sınav sonuçları birim için belirlenen tarihler arasında, sorumlu öğretim elemanı tarafından ilan edilir.
(9) İlanını izleyen üç iş günü içinde sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar ilgili Enstitü müdürlüğüne yapılır. İtiraz; ilgili Enstitü müdürü tarafından, biri sınavı yapan öğretim elemanı
olmak üzere, en az üç kişilik oluşturulacak komisyon tarafından, itiraz süresini takip eden beş
iş günü içinde incelenerek, kesin karara bağlanır. Kesin karara bağlanan not değişiklikleri aynı
usul ile öğrenci işleri daire başkanlığına gönderilir.
(10) Notlarla ilgili herhangi bir maddi hatadan kaynaklanan düzeltme talepleri, dersi
veren öğretim elemanının başvurusu, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim
Kurulu kararı ile sınav sonuçlarının ilanından itibaren bir hafta içinde öğrenci işleri daire başkanlığına gönderilir.
Sınavlar
MADDE 23 – (1) Sınavlar; ara sınav (vize), yarıyıl sonu sınavı (final), mazeret sınavı
ve bütünleme sınavı olmak üzere dört türdür.
(2) Derslerde birden fazla ara sınav yapılabilir.
(3) Bir dersin yarıyıl sonu sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Sınavın
yapılış biçimi sorumlu öğretim elemanı tarafından belirlenir. Yarıyıl sonu sınavına girme hakkı
olduğu halde girmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır.
(4) Mazeret sınavı; ara ve yarıyıl sonu sınavlarının yerine kullanılabilir. Mazereti, enstitü anabilim dalı kurulunun kararı ile kabul edilen öğrenci, ara hakkını aynı yarıyıl içinde; yarıyıl sonu sınav hakkını ise yarıyıl sonu sınavlarının bitiminden itibaren 15 gün içerisinde kullanır.
(5) Her yarıyıl sonunda yarıyıl sonu sınavını izleyen dönemde bütünleme sınavı yapılır.
Bir dersten devamsızlık nedeniyle başarısız olanlar o dersin bütünleme sınavına giremezler.
Bütünleme sınav sonucu, yarıyıl sonu sınavı yerine sayılır.
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(6) Bir dersin ara sınavlarının sayısı, şekli, ders başarı notuna etki edecek oranı ile sınavların değerlendirme esasları ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında bu Yönetmelikte belirtilen genel ilkeler kapsamında öğrencilere duyurulur.
(7) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve
tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek
güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir.
Mazeret sınavı
MADDE 24 – (1) Mazeret sınavları, sadece ara sınav ve final sınavları için geçerlidir.
Bütünleme sınavı yapıldığı takdirde mazeret sınavı final yerine bütünleme sınavı için yapılır.
Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağını Enstitü Yönetim Kurulu karara
bağlayıp, mazeret sınavının hangi tarihte, nerede ve ne şekilde yapılacağını tespit ve ilan eder.
(2) Hastalık nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin durumlarını, hastaneler tarafından verilen sağlık raporu ile belgelemeleri gerekir. Yakınlarının ölümü, doğal afet ve benzeri
durumlardaki mazeretlerini belgeleyen öğrencilerin tüm sınavları için mazeret sınavı hakkından
yararlanıp yararlanamayacağı Enstitü Yönetim Kurulunda karara bağlanır.
(3) Mazerete gerekçe olan belgelerin, düzenlendiği tarihi izleyen beş iş günü içerisinde
Enstitü müdürlüğüne verilmesi gerekir. Bu sürenin aşılması halinde, başvurular işleme konulmaz. Mazeret sınavına girmeyen öğrencilere yeni bir mazeret sınav hakkı verilmez.
(4) Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde Türkiye’yi, Üniversiteyi ve ilgili akademik
birimi temsil etmek için görevlendirilen öğrencilere, katılamadıkları her sınav için mazeret sınavı hakkı verilir.
Öğrenime ara verme
MADDE 25 – (1) Enstitü yönetim kurullarının kararıyla öğrenciler, haklı ve geçerli
mazretelerini belgelemek koşulu ile sağlık, ekonomik, ailevi, askerlik, kişisel, akademik, yurt
dışında eğitim, beklenmedik zorunlu olaylar ve benzeri nedenler ile öğrenime ara verme hakkından yararlanabilirler. Askerlikte geçirilen süre hariç öğrenime ara verme hakkı, bir seferde
bir yılı aşamaz. Ayrıca öğrenciye verilen öğrenime ara verme izinlerinin toplamı, normal eğitim
ve öğretim süresinin yarısını geçemez. Öğrenime ara verme süreleri azami öğrenim süresinden
sayılmaz.
(2) Öğrenime ara verme başvurusu, gerekçenin belirtildiği bir dilekçe ve belgelerle birlikte ilgili Enstitü müdürlüğüne yapılır. Öğrenime ara verme isteklerinin en geç derslerin başlamasını takip eden iki hafta içinde yapılması esastır. Ani ve beklenmedik durumlar dışında,
bu süreler bittikten sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz. Öğrenime ara vermenin iptali
için de aynı sürecin izlenmesi gerekir.
(3) Kayıt dondurma talebinin işleme konulabilmesi için o döneme ilişkin öğrenim ücreti
ile diğer yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması gerekir. Yapılmış olan ödeme, kayıt dondurma halinde öğrencinin eğitime başladığı ilk dönem ücretine mahsup edilir.
Ders başarı notu
MADDE 26 – (1) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı
notu, öğrencinin yarıyıl içindeki ara sınav/sınavları, ödev veya proje notu ve yarıyıl sonu sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir.
(2) Yarıyıl içi sınav ve değerlendirme amaçlı etkinliklerin geçme notuna katkısı % 4070 aralığında, final sınav notunun katkısının % 30-60 aralığında olması gerekir.
Not değerleri
MADDE 27 – (1) Lisansüstü derslerin sınavları doğrudan değerlendirme yöntemi ile
harf notu olarak değerlendirilir. Bir ders için geçme notu, o dersin ara sınav ve/veya varsa diğer
yarıyıl/yıl içi değerlendirme amaçlı etkinliklerden alınmış olan notların ağırlıklı ortalaması ile
final notu kullanılarak hesaplanır.
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(2) Uzaktan eğitim programlarındaki sınav ve değerlendirme işlemleri, YÖK’ün belirlediği esaslara göre yapılır.
(3) Not ortalaması hesaplamasına katılan harf notlarının katsayısı ve puanı aşağıda belirtilmiştir:
Ders Notu
Puan Aralığı
Katsayı
AA
90-100
4.00
BA
85-89
3.50
BB
80-84
3.00
CB
75-79
2.50
CC
70-74
2.00
DC
65-69
1.50
DD
60-64
1.00
FD
50-59
0.50
FF
0-49
0.00
Harf Notu
P
S

Katsayı
0.00
0.00

Anlamı ve Kullanımı
Tez çalışması başarı ile devam etmekte
Tez çalışması, Seminer dersi, Uzmanlık alan dersi başarı
ile tamamlandı.
U
0.00
Başarısız
E
0.00
Muaf
DVZ
0.00
Devamsızlık nedeniyle başarısız
(4) Yüksek lisans programına kayıtlı bir öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi
için ders başarı notunun en az CC olması gerekir. Doktoraya kayıtlı bir öğrencinin bir dersten
başarılı sayılabilmesi için ders başarı notunun en az CB olması gerekir.
(5) Öğrenciler seçmeli derslerin yerine müfredatı çerçevesinde danışmanının onayı ile
başka seçmeli dersler alabilirler. Ancak başarısız olduğu zorunlu dersi yarıyıl kaydını yaptırması
halinde dersin açıldığı ilk yarıyılda tekrarlamak ve mezuniyetine kadar başarmak zorundadır.
Ayrıca genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla daha önce aldıkları ve başarılı sayıldıkları
dersleri de tekrarlayabilirler. Tekrarlanan derslerde en son alınan not geçerlidir.
(6) Sınav notları dersin öğretim elemanı tarafından, sınav tarihlerinin bitiminden itibaren en geç beş gün içinde öğrenci bilgi sistemine girilir.
(7) Sınav kağıtları ve sınav sonuç belgeleri öğretim elemanı tarafından iki yıl süreyle
saklanır. Sınav sonuç belgelerinin bir nüshası ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından düzenlenerek ilgili Enstitü öğrenci işleri bürosuna gönderilir. İlgili Enstitü öğrenci işleri bürosu tarafından sınav sonuç belgeleri 10 yıl süreyle saklanır.
(8) Sınav sonuçları birim için belirlenen tarihler arasında, sorumlu öğretim elemanı tarafından ilan edilir.
(9) İlanını izleyen üç iş günü içinde sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar ilgili Enstitü müdürlüğüne yapılır. İtiraz; ilgili Enstitü müdürü tarafından, biri sınavı yapan öğretim elemanı
olmak üzere, en az üç kişilik oluşturulacak komisyon tarafından, itiraz süresini takip eden beş
iş günü içinde incelenerek, kesin karara bağlanır. Kesin karara bağlanan not değişiklikleri aynı
usul ile öğrenci işleri daire başkanlığına gönderilir.
(10) Notlarla ilgili herhangi bir maddi hatadan kaynaklanan düzeltme talepleri, dersi
veren öğretim elemanının başvurusu, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim
Kurulu kararı ile sınav sonuçlarının ilanından itibaren bir hafta içinde öğrenci işleri daire başkanlığına gönderilir.
Yarıyıl sonu başarı puanı ortalamaları
MADDE 28 – (1) Öğrencilerin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu not ortalamaları öğrenci bilgi
sistemi tarafından hesaplanarak ilan edilir.
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(2) Yarıyıl sonu başarı puanı, o yarıyılda alınan her bir dersin AKTS’si ile o derslerden
alınan yarıyıl notunun çarpımları toplamının yarıyıl derslerinin AKTS toplamına bölünmesi
ile elde edilir. Elde edilen ortalama virgülden sonra iki haneli olarak gösterilir.
(3) Genel not ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren almış olduğu ve bu lisansüstü programda geçerli olan derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır.
(4) Yarıyıl ve genel başarı puanı ortalanmasında (AA)’dan (FF)’ye kadar tüm puanlar
değerlendirmeye tabi tutulur. Tekrar edilen dersler için genel başarı puanı hesabına o dersten
en son alınan başarı puanı katılır. Öğrencinin lisansüstü eğitimi süresince almış olduğu derslere
ait tüm başarı puanları not belgesine kaydedilir.
Ders yükünün tamamlanması
MADDE 29 – (1) Lisansüstü öğrencilerinin toplam ders yüklerini başarı ile tamamlamış
sayılabilmesi için yüksek lisans öğrencilerinin genel not ortalamalarının en az 2.00, doktora
yahut sanatta yeterlik öğrencilerinin genel not ortalamalarının ise en az 3.00 olması gerekir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı
Amaç ve kapsam
MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bir bilim alanında,
belirli bir bilgi ve beceri birikimi edinmesine ek olarak, bilimsel araştırma yapmasını, bilgilere
erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır.
(2) Tezli yüksek lisans programı 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 adet ders,
seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Diğer yükseköğretim kurumlarından ders alma
MADDE 31 – (1) Enstitü anabilim başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer üniversitedeki diğer enstitüler veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte
olan yüksek lisans derslerinden en fazla iki ders seçilebilir.
(2) Tezli yüksek lisans programı ikinci öğretim programı olarak yürütülebilir.
Süre
MADDE 32 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre
hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem
için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup program en çok altı yarıyılda
tamamlanır. Kayıt dondurma dışında, öğrencinin kayıt yenilemediği tüm yarıyıllar azami sürenin içindedir.
(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen, azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan
veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(3) Yüksek lisans programından, süresinden önce mezun olabilecek öğrenciler ile ilgili
düzenlemeler Enstitü Yönetim Kurulu önerisi üzerine ve Senato tarafından belirlenir.
Tez danışmanı atanması
MADDE 33 – (1) Tezli yüksek lisans programında, Enstitü anabilim dalı kurulu her
öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir danışmanını, Enstitü müdürlüğüne önerir. Danışman Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.
(2) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda tezin
konusunu ilgilendiren alanlarda öğretim üyeleri ya da doktora derecesine sahip öğretim görevlileri ikinci danışman olarak anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun
onayı ile görevlendirilebilir. İkinci danışman Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişiler arasından da seçilebilir. Tez konusu tespit edilmemiş öğrenci için ikinci
danışman önerilemez.
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(3) Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile danışman olarak görevlendirilen öğretim üyesi,
danışmanı olduğu öğrencinin tez önerisini en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitü müdürlüğüne gönderir. Danışman ve tez konusu Enstitü Yönetim
Kurulu onayı ile kesinleşir.
(4) Danışmanın; öğrencinin öğrenimi süresince alacağı dersleri belirleme, kayıt yenileme onayı vererek bu derslere devamını ve öğrenim durumunu izleme, tez çalışmasını yönetme, gerektiğinde idare ile ilişkilerinde aracılık etme, diğer akademik problemleriyle ilgilenme
yükümlülüğü vardır.
(5) Bir öğrencinin danışmanı, öğrencinin veya danışman öğretim üyesinin talebi doğrultusunda, anabilim dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile
değiştirilebilir. Üniversiteden danışman atanamaması durumunda anabilim dalı kurulunun gerekçeli teklifi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan
aynı alandan bir öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.
(6) Danışman; Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atandığı tarihten itibaren her yarıyıl
ve yaz döneminde, tüm diğer akademik/idari yük ve görevlerine ek olarak danışmanı olduğu
öğrenciler için uzmanlık alan dersi adlı teorik bir ders açar. Uzmanlık alan dersine ilişkin esaslar, Senato tarafından belirlenir.
Yüksek lisans tez jürisi ve tezin sonuçlandırılması
MADDE 34 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği
sonuçları Senato tarafından Enstitü için belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar. Öğrenci öğretim planındaki tüm yükümlülükleri başarı ile tamamlaması ve her bir lisansüstü Enstitü için Senato tarafından ayrı olarak belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları yerine
getirmesi durumunda tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.
(2) Yüksek lisans tez jürisi, danışman ve ilgili Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi
ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile görevlendirilir. Jüri, biri öğrencinin danışmanı, en az biri
de Üniversite dışından olmak üzere 3 veya 5 öğretim üyesinden oluşur. Jürinin 3 kişiden oluşması durumunda ikinci danışman jüri üyesi olamaz.
(3) Tez savunma sınav tarihi ve saati ile sınavın yapılacağı yer anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenir. Tez savunma sınavı Enstitü Yönetim
Kurulu karar tarihinden itibaren en geç bir ay içinde yapılmak zorundadır.
(4) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme
ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşünü ve tezi, anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla sınav tarihinden en az
dört hafta önce Enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı
raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin
tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.
(5) Jüri üyeleri, tez savunma sınavı tarihine kadar tezle ilgili kişisel raporlarını hazırlayarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.
(6) Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavının süresi en az 45, en fazla 90 dakikadır. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.
(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir ve bu durumu tutanakla tespit eder. Jüri tutanağı ve jüri üyelerinin
tezle ilgili kişisel raporları Enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen iki iş günü
içinde ilgili Enstitüye bildirilir.
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(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi
kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Diploma
MADDE 35 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az
üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve
tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.
(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim
dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi programlara
kayıtlı öğrenciler için tezin kabul edildiği tez savunma sınavı tarihidir.
(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK’e
gönderilir.
ALTINCI BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Amaç ve kapsam
MADDE 36 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konularda gerekli bilgileri kazandırmak ve bu bilgilerin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı; örgün öğretim, uzaktan öğretim ya da karma öğretim
programı olarak da açılabilir ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülür. Bu program toplamda
30 krediden az olmayan, en az 10 adet ders ve dönem projesi dersi olacak şekilde en az 60
AKTS kredisinden oluşur. Dönem projesi dersi, kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt
yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır.
(2) Tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı yapılabilir. Bu durumda
ilgili anabilim dalı başkanlığı her bir öğrenci için sınav yeri, tarihi ve jürisini belirleyerek Enstitü Yönetim Kurulunun onayına sunar.
(3) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci öğretim olarak yürütülebilir.
(4) Tezsiz yüksek lisans programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Öğrencinin
alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans
derslerinden seçilebilir.
(5) Tezsiz yüksek lisans programlarında yeterlik sınavı yüz yüze veya Enstitü Yönetim
Kurulunun onayı alındıktan sonra uzaktan erişim aracılığıyla da yapılabilir.
Süre
MADDE 37 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç
yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
Danışman atanması
MADDE 38 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarında; anabilim dalı başkanlığı her
öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya yeterli sayıda öğretim üyesi yoksa ilgili eğitim programını kapsayan anabilim
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dalı veya bilim dalında doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini ilk yarıyılın başında
danışman olarak Enstitü müdürlüğüne önerir. Danışman, Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.
(2) Danışmanın; öğrencinin öğrenimi süresince alacağı dersleri belirleme, kayıt yenileme onayı vererek bu derslere devamını ve öğrenim durumunun izlenmesi, dönem projesinin
yürütülmesi, gerektiğinde idare ile ilişkilerinde aracılık etme ve diğer akademik problemleriyle
ilgilenme yükümlülüğü vardır.
(3) Bir öğrencinin danışmanı, öğrencinin veya danışman öğretim üyesinin talebi doğrultusunda, anabilim dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile
değiştirilebilir.
Diploma
MADDE 39 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan tezsiz
yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Öğrenci tarafından hazırlanan dönem projesi, danışman dışında ilgili Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanan üç öğretim üyesinden en az ikisinin olumlu görüşü ile başarılı kabul edilir.
(3) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü anabilim
dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi öğrencinin mezuniyetinin onaylandığı Enstitü Yönetim Kurulu tarihidir.
(4) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, Üniversitenin tezli yüksek lisans
programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla ve öğrenim gördükleri
alan ile ilgili tezli yüksek lisans programının bulunması durumunda; ilgili anabilim dalının kurul kararı ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler.
Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla
tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı
Amaç ve kapsam
MADDE 40 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel
problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve
yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.
(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 7
ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise en az 42 kredilik 14 ders,
seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.
(3) Doktora programlarında Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek
lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla 2, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla 4 ders seçilebilir.
(4) Lisans dersleri, ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
Süre
MADDE 41 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek
lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.
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(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği
kesilir. Ancak ders süresi gerekli zorunlu krediyi sağlamak koşuluyla iki yarıyıl kısaltılabilir.
Dönem eksiltmesi yaptıran öğrencilerde ders süresi, toplam alınması zorunlu ders sayısı ve
ders kredisi ile AKTS ders kredi koşulunu yerine getirmiş olmak kaydı ile bir yarıyıl düşebilir.
Tez süresi, tez önerisinin Enstitü Yönetim Kurulunda kabul edildiği tarihte başlar. Tez süresi
dört yarıyıldan az olamaz.
(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna
kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara talepte bulunmaları hâlinde anabilim/anasanat dalının ilgili bir tezsiz yüksek lisans
programı varsa tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine
getirmiş olmaları kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim
Kurulu kararıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Tez danışmanı atanması
MADDE 42 – (1) Enstitü anabilim dalı kurulu her öğrenci için Üniversite kadrosunda
bulunan bir öğretim üyesini, öğrencinin kesin kaydını takip eden 15 gün içinde danışman olarak
Enstitü müdürlüğüne önerir. Danışman, Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. Birinci
yarıyılın ilk ayı içerisinde danışman atanması zorunludur.
(2) Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora
programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir
yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.
(3) Danışman, öğrencisi ile birlikte belirleyeceği tez başlığı ve konusu önerisini ikinci
yarıyılın sonunda ilgili Enstitüye teklif eder. Bu teklif, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. İlgili tez başlığı ve konu önerisi, öğrencinin yeterlilik sınavını başarı ile tamamladıktan
sonra tez izleme komitesine sunacağı tez önerisi için yapacağı çalışmalara temel oluşturur.
(4) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda atanacak
ikinci danışman, Üniversite dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. İkinci
danışman, tez izleme komitesinin tez konusunu onaylamasından önce belirlenemez.
(5) Danışmanın; öğrencinin öğrenimi süresince alacağı dersleri belirlemek, kayıt yenileme onayı vererek bu derslere devamını ve öğrenim durumunu izlemek, tez çalışmasını yönetmek, gerektiğinde idare ile ilişkilerinde aracılık etmek ve diğer akademik problemleriyle
ilgilenmek yükümlülüğü vardır.
(6) Bir öğrencinin danışmanı, öğrencinin veya danışman öğretim üyesinin talebi doğrultusunda, anabilim dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile
değiştirilebilir. Üniversiteden danışman atanamaması durumunda, anabilim dalı kurulunun gerekçeli teklifi üzerine, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan
öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.
(7) Danışman; Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atandığı tarihten itibaren her yarıyıl
ve yaz döneminde, tüm diğer akademik/idari yük ve görevlerine ek olarak, danışmanı olduğu
öğrenciler için uzmanlık alan dersi adlı teorik bir ders açar. Uzmanlık alan dersine ilişkin esaslar, Senato tarafından belirlenir.
Yeterlik sınavı
MADDE 43 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini başarı ile tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma
derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik
sınavına girer.
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(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek
zorundadır. Öğrenci yeterlilik sınavına girmediği takdirde başarısız sayılır.
(3) Yeterlik sınavları, Enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü
Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı
öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın
uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.
(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı bilimsel değerlendirmede başarılı olan öğrenci sözlü sınava girmeye hak kazanır. Başarı için öğrencinin
hem yazılı hem sözlü sınavdan 100 puan üzerinden en az 75 puan alması gerekir.
(5) Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Enstitü
anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde ekinde sınav jürisi tutanağı olan doktora yeterlik komite tutanağı ile Enstitüye bildirilir.
(6)Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu sınav bölüm/bölümlerinden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora
programı ile ilişiği kesilir.
(7) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek derslerden başararılı olmak zorundadır.
(8) Lisans mezunu olarak doktora programına kabul edilmiş ve en az 7 ders ve 21 kredi,
60 AKTS kredi yükünü başarıyla tamamlamış bir öğrenci anabilim dalında varsa aynı isimli
tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilir. Tezli yüksek lisans programına geçiş; öğrencinin
talebi üzerine anabilim dalı kurulunun kararı ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile gerçekleşir.
Tez izleme komitesi
MADDE 44 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili Enstitü anabilim
dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.
(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede, danışmanından başka
anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci danışman, komite toplantılarına oy
hakkı olmaksızın katılabilir.
(3) Çoklu disiplinli anabilim dallarında gerekli durumlarda, anabilim dalı kurulunun
önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile her iki üye anabilim dalı dışından seçilebilir.
(4) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, Enstitü anabilim dalı
kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.
Tez önerisi savunması
MADDE 45 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan bir öğrenci; en geç
altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisi
hazırlar ve tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Tez önerisi savunması yüz yüze
veya Enstitü Yönetim Kurulu onayı alındıktan sonra uzaktan erişim aracılığıyla da yapılabilir.
Öğrencinin tez önerisini savunma tarihinden en az 15 gün önce yazılı olarak tez izleme komitesi
üyelerine dağıtması gerekir.
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(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, Enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından
işlemin bitişini izleyen üç iş günü içinde tez izleme komitesi toplantı tutanağı ile birlikte Enstitüye bildirilir.
(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına
sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam
etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay
içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir.
(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kez olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o tarihe kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Tez izleme
komite toplantısı yüz yüze veya Enstitü Yönetim Kurulu onayı alındıktan sonra uzaktan erişim
aracılığıyla da yapılabilir. Anabilim dalı başkanlığı, danışman tarafından belirlenen tez izleme
komitesi toplantı tarihini öğrenciye ve Enstitüye bildirir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tez izleme komitesi toplantı tutanağı ve
ekleri anabilim dalı başkanlığı tarafından tez izleme komitesi toplantı tarihini izleyen üç iş
günü içinde Enstitü müdürlüğüne üst yazı ile gönderilir.
(5) Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız
bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(6) Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan danışman
tarafından belirlenen ve anabilim dalı başkanlığınca onaylanan gün ve saatte sınava girmeyen
öğrencinin tez izleme sınavı başarısız sayılır.
(7) Tez konusunu değiştirmek isteyen bir öğrenci, yeni tez önerisini birinci fıkrada belirtildiği şekilde savunur. Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya
reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, tutanak halinde anabilim/anasanat dalı başkanlığı
tarafından tez önerisi savunma tarihini izleyen iki iş günü içinde, danışmanın tez konusu değişikliğine ilişkin gerekçeli yazısı da eklenerek Enstitü müdürlüğüne iletilir. Tez konusu değişikliği önerileri Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanarak kesinleşir.
(8) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen
sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.
Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 46 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Enstitü Yönetim Kurulu önerisi ile Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar
ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.
(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile
birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna
ilişkin görüşü ile birlikte tezi Enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim
Kuruluna gönderilir.
(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.
(4) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulu onayı ile görevlendirilir. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan
öğretim üyeleri ve en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere danışman
dahil beş öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.
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(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık
olarak yapılır.
(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde
ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde
gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.
Doktora diploması
MADDE 47 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını
danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak
belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.
(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora
tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili
enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya
hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını
alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.
(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından
onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.
(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir
kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere
YÖK’e gönderilir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Disiplin
MADDE 48 – (1) Lisansüstü öğrencileri, disiplin iş ve işlemlerinde; 18/8/2012 tarihli
ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik; 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünden:
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ NÜKLEER MANYETİK REZONANS
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Nükleer
Manyetik Rezonans Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Nükleer Manyetik
Rezonans 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) Enstitü: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünü,
c) Merkez (İYTE-NMRM): İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Nükleer Manyetik Rezonans Merkezini,
ç) Rektör: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörünü,
d) Müdür: Merkezin Müdürünü,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Nükleer manyetik rezonans yöntemlerinin uygulandığı ya da geliştirildiği konularda
bilimsel ve teknolojik araştırma yapmak.
b) Bölümler arası ortak araştırmaları desteklemek ve organize etmek.
c) Enstitüde yapılan yüksek lisans, doktora tez çalışmaları ve diğer araştırmalarda, araştırmacıların Merkezin olanaklarından yararlanmasını sağlamak.
ç) Endüstrinin ihtiyaç duyduğu ve gelişmesine olanak sağlayacak araştırma ve uygulama projelerini yürütmek.
d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek; seminerler, çalıştaylar ve konferanslar düzenlemek.
e) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası araştırma kurumları ve
kuruluşlarla işbirliğini sağlamak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (l) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Nükleer manyetik rezonans yöntemlerinin uygulandığı ya da geliştirildiği konularda
araştırma, geliştirme ve uygulama yapmak ve konuyla ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle etkin
iletişim kurarak bu alandaki çalışmaları desteklemek.
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b) Nükleer manyetik rezonans yöntemleri içeren konularda danışmanlık hizmetleri vermek ve kurslar, çalıştaylar ve seminerler düzenlemek.
c) Araştırma ve eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesinde nükleer manyetik rezonans
alanında uzman akademik ve endüstriyel elemanlardan yararlanmak.
ç) Enstitüde ve diğer üniversitelerde öğrenim gören her düzeydeki öğrenciye Merkezin
faaliyet alanlarında eğitim ve araştırmalarına destek vermek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Yönetim Kurulu üyelerinden ve başka bir birimde idari görevi
bulunmayan nükleer manyetik rezonans (NMR) Spektroskopi sistemleri üzerine deneyimi olan
Enstitü öğretim üyeleri arasından üç yıllığına Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten
Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi görev süresi dolmadan aynı usulle görevden alınabilir.
Rektör, Müdürün önerisiyle nükleer manyetik rezonans alanında deneyimi olan Enstitü öğretim
üyeleri arasından birini Müdür Yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün yokluğunda yerine
Müdür Yardımcısı vekâlet eder, vekâlet 6 aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının görevi de kendiliğinden sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde Merkezi yönetmek.
c) Merkez personelinin ve fiziki alt yapının düzenli bir şekilde, kuruluş ve gelişme
amaçlarına uygun olarak çalışmasını sağlamak.
ç) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla işbirliği protokolleri hazırlayıp, onay için
Rektöre sunmak.
e) Yönetim Kuruluna her yılsonunda, Merkezin çalışmaları hakkında faaliyet raporunu
ve bir sonraki yıla ait çalışma programını sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Enstitüde tam gün çalışan, nükleer manyetik rezonans spektrometre ve/veya biyolojik sistemler ve organizmalar ile çalışmaları, yayın, araştırma,
uygulama deneyimi ve birikimi bulunan; organik kimya, organometalik kimya ve biyolojik
malzeme ve/veya organizmalar alanlarında araştırma birikimi bulunan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından doğrudan görevlendirilecek iki, Fen Fakültesi öğretim üyeleri arasından
Fen Fakültesi Dekanı tarafından Fakülte Kurulu görüşü alınarak önerilecek dört kişi arasından
Rektör tarafından görevlendirilecek üç, Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri arasından Mühendislik Fakültesi Dekanı tarafından Fakülte Kurulu görüşü alınarak önerilecek üç kişi arasından Rektör tarafından görevlendirilecek iki üye olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur.
Yönetim Kurulunun başkanı Müdürdür. Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu toplantılarına oy
hakkı olmaksızın katılır.
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(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolmadan ayrılan,
görevi sona eren veya altı aydan fazla bir süre ile Enstitü dışında görevlendirilen bir üyenin
yerine, aynı usulle görevlendirme yapılır. Görevi sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilirler.
(3) Yönetim Kurulu, üç ayda bir kez, gerekli hallerde Müdürün çağrısı üzerine toplanır.
Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alır. Kararlar, açık oylama ile alınır. Oyların eşit olması halinde kapalı oylama
yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda Müdürün kararı belirleyicidir.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.
b) Proje gruplarının kuruluş ve çalışma ilkelerini belirlemek.
c) Merkeze bağlı laboratuvarların ve cihazların kullanım ilkelerini belirlemek.
ç) Enstitüde bölümler arasında işbirliğini gerektiren çalışmaların yürütülmesini sağlamak amacı ile protokoller düzenlemek.
d) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek ve Rektörlüğe iletilmek üzere karara bağlamak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından uygun görülen, Enstitü içinden ve dışından konu ile ilgili bilim insanları, sanayiciler,
kamu ve özel kuruluşların temsilcileri arasından görevlendirilen en az beş en fazla on iki üyeden
oluşur.
(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu yılda en az bir kere toplanarak, merkezin çalışmaları konusunda
görüşlerini bildirir ve yeni çalışma alanları üzerinde Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Proje grupları ve merkez birimleri
MADDE 13 – (1) Proje gruplarının ve merkez birimlerinin sayısı, çalışma konuları ve
görev süreleri Yönetim Kurulunca belirlenir.
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun
ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü yürütür.
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Kayseri Üniversitesinden:
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 27/1/2019 tarihli ve 30668 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kayseri
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin birinci fıkrasına
aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
“Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, birinci danışmanın gerekçeli raporu, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile ikinci tez danışmanı atanabilir. Atanacak ikinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da olabilir. Üniversite dışından atanan ikinci danışmanın en az doktora/sanatta
yeterlik derecesine sahip olması gereklidir. Gerekli hallerde öğrencinin başvurusu ve/veya tez
danışmanının önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun
kararıyla tez danışmanı değişikliği yapılabilir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(8) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, Üniversite ve
sanayi kuruluşları arasında yapılacak iş birliği doğrultusunda öğrenci kabulü aşağıdaki şekilde
yapılır:
a) Kamu kurumları tarafından desteklenen yüksek bütçeli bir projeye sahip veya AR-GE
ve tasarım merkezlerinde çalışan lisans mezunu adayın lisans/yüksek lisans diploması, not durum belgesi, aldığı dersler ve varsa referans mektubu ile diğer kişisel bilgi ve belgeleri, başvurulan anabilim/anasanat dalı kurulunca incelenir. Aday anabilim/anasanat dalı kurulunun uygun
görüşü ve enstitü yönetim kurulu onayı ile programa kabul edilir. Anabilim/anasanat dalı başkanlığı isterse, aday ile karşılıklı görüşme talep edebilir. Adayın, talep edilmesi halinde görüşmeye katılması zorunludur.
b) Lisansüstü programa başvuran adayın, ALES veya Yükseköğretim Kurulu tarafından
eş değerliği kabul edilen bir sınavdan başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan almış
olması gerekir. Ayrıca, doktora programı için adayın, anadili dışında Yükseköğretim Kurulu
tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eş değerliği kabul edilen uluslararası
yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan eş değeri bir puan almış olması gerekir.
c) Adayların, başvuru ve kayıt işlemleri, Enstitü tarafından belirlenen takvime göre yapılır. Kesin kayıt hakkı kazanan aday, ilanda belirtilen belgeler ve ilkeleri Senato tarafından
kabul edilen, öğrenci-danışman-Üniversite-kurum/firma tarafından imzalanan bir protokol yapmak şartıyla ilanda belirtilen tarihlerde, ilgili programa şahsen veya noter vekâletnameli vekili
aracılığıyla kayıt yaptırabilir.”
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kayseri Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
27/1/2019
30668
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
128/3/2019
30728
29/8/2020
31208
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Lokman Hekim Üniversitesinden:
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ DİL ÖĞRETİM UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Lokman Hekim Üniversitesi Dil Öğretim
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Lokman Hekim Üniversitesi Dil Öğretim Uygulama
ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim 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: Lokman Hekim Üniversitesi Dil Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Lokman Hekim Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Lokman Hekim Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe ve yabancı dil
öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında ilgili
mevzuat hükümlerine göre birimler açmaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Ulusal ve uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları
ile Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim,
araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.
b) İlgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi ve
yabancı dilleri öğretmek için görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurslar
açmak, onlara staj yaptırmak, görev yapılacak ülkelerle ilgili tanıtıcı ve rehber yayınlar hazırlamak.
c) Türkçe ve yabancı dil öğretim yöntemleri konusunda araştırma ve uygulamalar yapmak, materyaller hazırlamak, yapılmakta olan çalışmaları desteklemek, Türkiye’yi ve Türk
kültürünü en güzel şekilde tanıtmaya teşvik amacıyla geziler düzenlemek.
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ç) Türkçe öğretiminin daha verimli hâle getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak.
d) Yurt içinde ve yurt dışında dil sınavları ve dil yeterlilik sınavları düzenlemek.
e) İlköğretim, ortaöğretim ve üniversite öğrencilerinin yabancı dillerini veya diksiyon,
okuma ve benzeri Türkçe dil becerilerini geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel destekli kurslar
açmak.
f) Türkçe ve diğer dillerin öğretimi alanlarında yurt içinde ve yurt dışında hizmet içi
kurslar ve sertifika programları düzenlemek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Görev
süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin etkinliklerinin gözetim ve
denetiminden Rektöre karşı sorumludur.
(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitedeki öğretim elemanları arasından en çok üç kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün
onayına sunar. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir.
(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birini vekil
olarak bırakır. Göreve vekâletin altı aydan uzun sürmesi durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının da görevi kendiliğinden sona erer.
(4) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Merkezin çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini belirlemek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve toplantılara başkanlık etmek.
c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdürün önerisiyle
Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından
Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üç üye olmak üzere en fazla yedi üyeden oluşur.
Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan
üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.
(2) Yönetim Kurulu, ayda en az bir kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile
alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış olur.
(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.
b) Merkezde görevlendirilecek elemanların tespiti ve tayini ile ilgili konularda Müdürün
tekliflerini incelemek ve Rektöre sunulmasına karar vermek.
c) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu karara bağlamak.
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ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak, hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesine karar vermek.
d) Merkez birimlerinin kuruluşu ve işleyişi hakkında ilkeleri belirlemek ve Üniversite
Yönetim Kurulunun onayına sunmak.
e) Merkeze bağlı birim açılması ve kapatılması ile ilgili usul ve esasları belirlemek, bu
konuda Rektöre öneride bulunulmasına karar vermek, gerekli hallerde geçici çalışma grupları
kurmak, yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların
esas ve usullerini tespit etmek.
f) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yayın çalışma grupları ve görevleri
MADDE 10 – (1) Merkezde, öğretilen Türkçe ve diğer dillere ait eğitim ve öğretim
faaliyetlerinin yürütülmesi için öğrenci sayısı ve eğitimi verilecek olan dillerin çeşitliliğine
göre çalışma grupları oluşturulur. Söz konusu grupların kurulması ile ilgili esaslar Yönetim
Kurulu tarafından belirlenir.
(2) Grup sorumluları, Merkezde görevlendirilen ilgili dilin ya da dillerin öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten grup sorumlusu aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir. Grup sorumlusu
kendi grubunda görev yapan öğretim elemanları arasından, üç yıl için kendilerine yardımcı olmak üzere Müdürün onayıyla iki yardımcı görevlendirebilir.
(3) Grup sorumlularının görevleri şunlardır:
a) Grubuyla ilgili eğitim-öğretimi planlamak, bilimsel çalışmaları düzenlemek ve izlemek.
b) Öğretim elemanlarını gelişmeler konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve görevlendirmek, eğitim-öğretimle ilgili teknik ilkeleri belirlemek, uygulamaları denetlemek.
c) Merkez birimleri ile ortak çalışmalar yürütmek, öğretim materyallerinin hazırlanmasında görev almak, hizmet içi eğitim çalışmalarını düzenlemek ve yürütmek.
ç) Kendi grubu ile ilgili eğitim-öğretim etkinliklerini denetlemek ve öğretim elemanlarının başarı durumlarını izlemek.
(4) Grup sorumluları bu çalışmaların programlanması ve uygulanmasından Müdüre
karşı sorumludur.
Personel ihtiyacı
MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
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 Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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Lokman Hekim Üniversitesinden:
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ HELAL ÜRÜN UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Lokman Hekim Üniversitesi Helal Ürün Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Lokman Hekim Üniversitesi Helal Ürün Uygulama
ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim 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 (LHUHAM): Lokman Hekim Üniversitesi Helal Ürün Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Mütevelli Heyet Başkanı: Lokman Hekim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,
ç) Rektör: Lokman Hekim Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Lokman Hekim Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; helal ürün ile ilgili konularda bilimsel araştırmalar
yapmak, helal ürün sanayisi ve tarım/üretim alanındaki problemleri tespit ederek çözümlemek
üzere bilimsel ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları yönetmektir.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Helal ve sağlıklı yaşama yardımcı olabilecek nitelikteki bilimsel ve teknolojik araştırmaları planlamak, bu konuda gerekli imkânları hazırlamak ve Üniversitenin çalışmalarına
katkıda bulunmak.
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b) Teorik ve uygulamalı eğitim programları düzenlemek ve yürütmek, Üniversitenin
bölümlerinde yürütülen programların amaçladığı mesleklere yönelik hazırlayıcı ve destekleyici
eğitimler vermek, helal ürün alanında sertifikalama, ölçme, değerlendirme, ürün ve hizmet
standartları araştırmaları ve benzeri alanlarda ortak ve destekleyici program ve eğitimler vermek.
c) Yayın ve enformasyon faaliyetini geliştirmek, toplumsal farkındalığı artırmak üzere
bilimsel toplantılar, kongre, sempozyum ve çalıştaylar düzenlemek, bilimsel araştırma serileri
ve süreli yayınlar çıkarmak.
ç) Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla
ortak proje ve protokollerle helal ürün ile ilgili üretim hakkında bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri yapmak.
d) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sertifikalama, laboratuvar tetkikleri yapma
ve benzeri hizmetlerde bulunmak.
e) Farklı birimlerden gelebilecek ortak faaliyet önerilerinin yürütülmesinde bütünleştirici rol oynamak ve disiplinler arası koordinasyonu sağlayarak araştırmaların daha sağlıklı
ve hızlı gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak.
f) Konferans, seminer ve kurs programları ile diğer eğitim programları sonunda katılımcılara katılım belgesi ve benzeri belgeler vermek, yaşam boyu öğrenim kapsamında faaliyetler yürütmek.
g) Helal ve sağlıklı ürün üretmek için gerekli altyapı çalışmalarına destek olmak, helal
ve sağlıklı ürünle ilgili her türlü dijital materyal üretmek, uygulama geliştirmek, ulusal ve uluslararası platformlarda yer almak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç
yıl süre için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitedeki öğretim elemanları arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına
sunar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcısını vekil olarak bırakır.
Göreve vekâletin altı aydan uzun sürmesi durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün
görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının da görevi kendiliğinden sona erer.
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(3) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Merkezin çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini belirlemek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve toplantılara başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen personel ihtiyacını Rektöre sunmak.
ç) Merkez bünyesinde araştırma ve proje çalışma grupları kurmak ve bu grupların faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.
d) Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayı sonrası Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ile Rektörün uygun görüşü, Mütevelli Heyet Başkanının onayıyla Üniversite öğretim elemanlarından ve Merkezin faaliyet alanıyla ilgili deneyim sahibi uzmanlar arasından görevlendirilecek üç üye olmak üzere
toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona
eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.
(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kez ve/veya gerekli hallerde olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla
alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış olur.
(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.
b) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu karara bağlamak.
c) Merkezin verimli ve etkin çalışması için gerekli kararları almak ve ilgili birimler
arasındaki koordinasyonu sağlayarak personel ihtiyacını belirlemek.
ç) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 10 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun
ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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Maltepe Üniversitesinden:
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENME VE ÖĞRETME UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Maltepe Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve
yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Maltepe Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Uygulama
ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine 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) Akademik birim: Maltepe Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, konservatuvar,
meslek yüksekokulu ve lisansüstü eğitim enstitüsünü,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez: Maltepe Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Uygulama ve Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Öğrenci: Maltepe Üniversitesinin her düzeydeki öğrencilerini,
e) Rektör: Maltepe Üniversitesi Rektörünü,
f) Rektör Yardımcısı: Maltepe Üniversitesinin eğitim-öğretimden sorumlu Rektör Yardımcısını,
g) Üniversite: Maltepe Üniversitesini,
ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Önlisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki öğrencilerin öğrenme faaliyetlerine ve akademik gelişimlerine destek olmak amacıyla programlar tasarlamak ve bu programları yürütmek.
b) Öğretim elemanlarına yönelik olmak üzere, öğretim faaliyetlerini çağın gereklerini
hesaba katarak zenginleştirmeyi ve geliştirmeyi amaçlayan programlar tasarlamak ve uygulamak.
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c) Üniversiteye yatay geçiş, dikey geçiş yoluyla gelen öğrencilerin Üniversiteye uyumu
için programlar tasarlamak ve uygulamak.
ç) Uluslararası öğrencilerin Üniversiteye uyumu için programlar tasarlamak ve uygulamak.
d) Üniversiteye yeni başlayan öğretim elemanları için uyum programları düzenlemek
ve uygulamak.
e) Üniversitede çalışan tam zamanlı ve ders saati ücretli öğretim elemanlarının mesleki
yeterliliklerini artırmak, geliştirmek üzere hizmet içi programlar düzenlemek ve uygulamak.
f) Adil, güvenilir ve geçerli ölçme ve değerlendirme konusunda öğretim elemanlarına
destek sağlamak.
g) Ölçme ve değerlendirme konusundaki eğitimi sürekli kılmak.
ğ) Eğitim ve öğretimin yöntem ve teknikleriyle ilgili araştırmalar yapmak.
h) Eğitim teknolojileri konusunda tüm öğretim elemanlarına yönelik seminer, webinar
ve benzeri çalışmalar tasarlamak ve uygulamak.
ı) Üniversitede çalışmaya yeni başlayan idari personelin Üniversiteye uyumunu sağlamak üzere programlar tasarlamak ve uygulamak.
i) Üniversitede çalışan tüm idari personelin mesleki yeterliliklerini, iletişim becerilerini,
yabancı dil bilgilerini artırmak, geliştirmek üzere çeşitli eğitim programları tasarlamak ve uygulamak.
j) Öğrenme ve öğretme faaliyetlerinin yeni ihtiyaçlara yanıt verecek şekilde oluşturulması için kalite güvencesi kavrayışına dayalı olarak araştırma ve uygulamaya yönelik çalışmalar yapmak ve bu çalışmaların sonuçlarını yayımlamak.
k) Üniversitenin, özellikle Maltepe Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkeziyle, Maltepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkeziyle ve
diğer akademik birimleriyle işbirliği yapmak.
l) Merkezin verdiği tüm hizmetlerde, stratejik planında yer alan misyon ve vizyonuyla
mesleki ve etik ilkelere dayalı olmayı sürekli olarak gözetmek.
m) Merkez tarafından sunulan hizmetleri değerlendirerek, Merkezin gelecekteki çalışmalarına yön vermek.
n) Öğretim elemanlarının öğretim sürecinde meydana gelebilecek problemlerle başa
çıkabilmeleri için destek sunmak.
o) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum
kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.
ö) Öğrenme ve öğretme konularında rapor, bülten, süreli yayın, kitap ve benzeri özgün
yayınlar yapmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversitenin tüm akademik ve idari birimleriyle güçlü iletişime ve güçlü işbirliğine
dayalı olarak öğrenme ve öğretimin güçlü kılınmasına yönelik eğitim, araştırma, uygulama,
ölçme ve değerlendirme faaliyetlerini yürütmek.
b) Öğrenme faaliyetinin temel dayanağı olan düşünme ediminin etkin olması için çeşitli
eğitimler yapmak.
c) Öncelikleri belirlemek, önemliyle önemsizi ayırt etmek, zaman yönetimi ve benzeri
konularda öğrencilere rehberlik yapmak.
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ç) Dikkat eksikliği, yoğunlaşamama, motivasyon eksikliği, kaygılarla başa çıkabilme,
erteleme istemiyle başa çıkma ve benzeri konularda seminerler vermek, rehberlik yapmak; sistemli, etkili ve sürekli eğitimler yapmak.
d) Duruma ve ihtiyaçlara göre, Üniversitede Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına
bağlı olarak çalışan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimiyle işbirliği yapmak.
e) Üniversitedeki akran mentörlüğü programı ile işbirliği yapmak.
f) Öğrencilerin geleceklerini planlamalarında Maltepe Üniversitesi Mezunlarla İletişim
ve Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkeziyle işbirliği yapmak.
g) Öğrencilerin akademik gelişimini yakından izlemek ve akademik birimlerle paylaşmak.
ğ) Öğrencilerin gelişimini olumlu ya da olumsuz yönde etkileyen etmenler hakkında
araştırmalar yaparak ilgili birimlere raporlamak.
h) Araştırmalardan elde edilen bulguları yöneticilerle, akademik personelle paylaşarak
öğrencilerin akademik gelişimini destekleyici ve öğretim ortamını zenginleştirici uygulamaların
tasarlanmasına yardımcı olmak.
ı) İlgili olunan çalışma alanlarında danışmanlık hizmeti vermek.
i) Öğrenme ve öğretme alanında ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlikler düzenlemek.
j) Üniversitenin tüm iç paydaşlarının 21 inci yüzyıl yetkinlikleri bağlamında öğrenme,
öğretme ve eğitim etkinliklerine katılması için programlar tasarlamak ve uygulamak.
k) Öğretim elemanları için eğiticinin eğitimi anlayışı içinde öğretim yöntem ve tekniklerine, öğretim malzemesi hazırlamaya yönelik programlar düzenlemek.
l) Öğretim elemanlarına çevrimiçi uzaktan eğitim pedagojisi ve uygulamaları konularında destek sağlamak.
m) Öğretim elemanlarına mevcut ders izlencelerini yenilemede ve yeni izlenceleri hazırlama konusunda kılavuzluk yapmak.
n) Derslerin çağın gereği olarak dijital ortamlarda tasarımının yapılması, Öğrenim Yönetim Sistemi (ÖYS) aracılığıyla oluşturulması konusunda planlama yapmak, öğretim elemanlarına bu bağlamda kılavuzluk etmek.
o) Öğretim elemanlarına ölçme ve değerlendirme konusunda sürekli olarak danışmanlık
hizmeti vermek.
ö) Öğretim elemanlarına etkili iletişim, sınıf yönetimi, sunum teknikleri ve benzeri konularda seminerler vermek.
p) İdari personelin bilgi, beceri ve yetkinliklerini artırmaya yönelik faaliyetler düzenlemek.
r) Tüm iç paydaşlarının ihtiyaçlarını ve memnuniyetini belirlemek amacıyla belli aralıklarla çeşitli analizler ve araştırmalar yapmak.
s) Başta okullar olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının olası taleplerini karşılamak
üzere çalışmalar yapmak.
ş) Özellikle rehberlik ve araştırma merkezlerine destek vermek ve bilimsel toplantılar
düzenlemek.
t) Araştırma sonuçlarını ulusal ve/veya uluslararası ortamlarda, paylaşmak, geleneksel
usullerle ya da dijital olarak yayımlamak.
u) Merkezde verilen tüm hizmetleri belli aralıklarla rapor halinde Rektöre sunmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanıyla ilgili doğrudan çalışmaları ve yayınları olan, öğrenme ve öğretme konusunda yaptığı çalışmalarla Üniversiteye destek veren
öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi sona eren
Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Müdür Merkezin çalışma potansiyelinin etkin ve verimli bir
şekilde kullanılmasından, çalışmaların düzenli olarak yürütülmesinden, faaliyetlerin gözetim
ve denetiminin yapılmasından Rektöre ve Rektör Yardımcısına karşı sorumludur.
(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere bir kişiyi Müdür Yardımcısı
olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısına vekâlet bırakır. Vekâletin süresi altı ayı geçemez. Müdür Yardımcısı, Müdürün vereceği görevleri yerine getirir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunu belli aralıklarla toplamak ve bu toplantılara başkanlık etmek.
c) Danışma Kurulunu belli aralıklarla toplamak ve bu toplantılara başkanlık etmek, alınan kararları uygulamak.
ç) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli çalışma planlarını hazırlamak ve Rektöre sunmak.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını Rektöre sunmak.
e) Merkezin personel ihtiyaçlarını Rektöre iletmek.
f) Merkezde yürütülen faaliyet ve projelerin planlama, koordinasyon, izleme ve değerlendirme işlerini yürütmek.
g) Merkezin ve çalışma gruplarının faaliyetleriyle ilgili olarak yılda bir kez olmak üzere
Yönetim Kuruluna rapor sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Üniversitenin Merkezin faaliyet alanına giren konularında çalışan tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle
görevlendirilen dört üye ve Müdürle birlikte beş üyeden oluşur.
(2) Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya
altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere
aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.
(3) Yönetim Kurulu, Müdür tarafından belirlenen ve üyelere önceden bildirilen gündem
doğrultusunda, yılda en az iki kez olağan ve gerekli olduğunda Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda gerekli kararları almak.
b) Merkezin faaliyetlerinin planlanmasında ve yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak.
c) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek ve karara bağlamak.
ç) Merkezin çalışma alanıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılacak işbirliğinin esaslarını belirlemek.
d) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesi ve yapacağı çalışmaların yürütülmesi için gerekli diğer kararları almak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Üniversitenin içinden ya da dışından olmak üzere,
Merkezin faaliyet alanına giren konularda deneyimli, gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek
Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en az beş en çok sekiz üyeden oluşur. Süresi dolan
üyeler Rektör tarafından yeniden görevlendirilebilir.
(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez üye tam sayısının salt
çoğunluğuyla toplanır.
(3) Merkez Müdürü gerekli durumlarda, Danışma Kurulu üyelerini bilgi ve deneyimlerinden yararlanmak, görüşlerini almak ve faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere toplantıya
çağırabilir.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yürütmeyi planladığı veya yürüttüğü konularda görüş ve önerilerde bulunmak.
b) Merkezin tüm faaliyetlerini izlemek.
c) Merkezin tüm çalışmalarını, kısa, orta ve uzun vadeli planlarını, çalışmalarını değerlendirmek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri, Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maltepe Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden:
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ OBEZİTE
VE DİYABET UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Obezite
ve Diyabet 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; Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Obezite ve Diyabet
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, 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 (TOGÜ-OBDİM): Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Obezite ve Diyabet
Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Obezite (şişmanlık) ve diyabet (şeker) hastalıklarının toplumda farkındalığını, önlenmesini ve tedavisini sağlamak, bu konu ile ilgili eğitim faaliyetleri düzenlemek, bilimsel
araştırmalar ve projeler yapmak, kurslar düzenlemek.
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b) Faaliyetlerini ulusal ve uluslararası alanda yer alan bilimsel kuruluşlar ile koordineli
bir şekilde yürütmek ve aynı zamanda Üniversitenin diğer birimleri, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleriyle paylaşmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Sağlıklı, obezite ve diyabet riski taşıyan bireyleri obezite ve diyabetin önlenmesi konusunda eğitmek ve bu konularda toplumun farkındalığını artırmak.
b) Diyabet ve obezitenin tanı, tedavi ve izlem standartlarını geliştirerek etkin biçimde
uygulanmasını sağlamak.
c) Obezite ve diyabet hastalıkları konusunda toplumu bilgilendirmek, risk faktörleri
konusunda kalıcı davranış değişiklikleri sağlamak için çalışmalar yürütmek, hastalıkları erken
dönemde saptamak ve ilerlemesini önlemek, hastalıkların etkin tedavisi, akut ve kronik komplikasyonlarının gelişimini önlemek ve bu hastalıklara yönelik rehabilitasyon hizmetleri sunmak,
bireylerin sağlık açısından kalitesi yüksek bir hayat sürdürmelerini sağlamak.
ç) 0-18 yaş grubunda bulunan fazla kilolu, obez, Tip 1 ve Tip 2 diyabetli çocukların
bakımını ve tedavi standartlarını geliştirmek, Tip 1 diyabetli çocuklara erken tanı koymak.
d) Obez ve diyabetik çocuklar ile ailelerine standart ve yeterli eğitim vermek.
e) Obezite ve diyabet hastalığı ile ortaya çıkan diğer sorunlar üzerine bilimsel çalışmalar
yapmak.
f) Obezite ve diyabete yönelik beslenme, egzersiz, ağırlık yönetimi yanında geleneksel
ve tamamlayıcı tedavi yöntemleri ile güncel tedavi yöntemlerini imkânlar doğrultusunda uygulamak.
g) Obezite ve diyabet alanlarında ulusal ve uluslararası kuruluşlarla her türlü bilimsel
işbirliği, araştırma ve hizmet yürütebilecek bir platform oluşturmak, Üniversitede bu konuda
faaliyet gösteren birimleri kapsayan ortak çalışmalar gerçekleştirmek.
ğ) Obezite ve diyabet alanlarında ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma projeleri yürütmek, bu araştırmaları bilimsel yayınlara dönüştürmek, çeşitli bilimsel toplantılar düzenlemek, diyabet ve obezite konusunda klinik ve temel bilimler alanında uygulamalı çalışmalar
yapmak.
h) Merkez bünyesindeki obezite ve diyabet alanında hizmet veren birimlere ve sağlık
görevlilerine sürekli eğitim sağlamak, kurs, panel, seminerler düzenlemek, katılım belgesi, başarı belgesi ve sertifika vermek, eğitime yönelik elektronik ve yazılı basılmış materyaller ve
kitaplar hazırlamak.
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.
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Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından
üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir ve aynı usulle görevden alınabilir. Müdürün görevinin başında altı aydan fazla bulunamaması durumunda, yeni
bir Müdür görevlendirilir.
(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı
olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.
(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı durumlarda müdür yardımcılarından birini vekil
olarak bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.
(4) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden
Rektöre karşı sorumludur.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak, ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.
b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve bu kurulların üyelerini
toplantıya davet etmek.
c) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.
ç) Merkezin faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve
her yılın Aralık ayında Yönetim Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektöre sunmak.
d) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim
ve araştırma ile ilgili programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.
e) Merkez bünyesinde çalışan personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek, personelin görevlerini sorumlulukları çerçevesinde etik ve bilimsel kurallara, ilgili mevzuata göre
sürdürüp sürdürmediğini denetlemek.
f) Mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört öğretim elemanı olmak üzere
en fazla yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi
biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan
süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır.
(2) Yönetim Kurulu, yılda en az bir defa veya gerektiğinde daha sık olmak üzere Müdürün daveti üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
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b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.
c) Merkezin faaliyet konularında işbirliği gerektiren çalışmaların yürütülebilmesi için
gerekli düzenlemeleri yapmak.
ç) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak
ve bunların görevlerini düzenlemek.
d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilke,
esas ve usullerini tespit etmek ve protokollerini hazırlamak.
e) Eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki talepleri değerlendirip karara bağlamak.
f) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak.
g) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara
bağlamak.
ğ) Mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Danışma Kurulu ve görevi
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdür ile Üniversiteye bağlı birimlerden veya dışarıdan Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar yapan kişiler ve kurumların temsilcileri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilecek dört üye dahil olmak üzere
toplam beş üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev
süresi sona ermeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni
üye görevlendirilir.
(2) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez Müdürün daveti üzerine en az salt çoğunluk
ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.
(3) Danışma Kurulunun görevi; yıllık faaliyet raporu, çalışma programı, eğitim faaliyetleri ve çalışmalar ile bir sonraki çalışma yılına ait programla ilgili Yönetim Kuruluna tavsiye
niteliğinde görüş ve önerilerde bulunmaktır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

2183

—— • ——
Fethiye 6. Asliye Ceza Mahkemesinden:

2212
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Gaziosmanpaşa 18. Asliye Ceza Mahkemesinden:

2174

—— • ——
Gaziosmanpaşa 18. Asliye Ceza Mahkemesinden:

2179

—— • ——
İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesinden:

2113
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
200 GR. ÇAYKUR SÜZEN POŞET ÇAY KUTU İSKELETİ SATIN ALINACAKTIR
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
1 - Teşekkülümüze ait 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü (Rize) ihtiyacı 600.000 adet
200 gr. ÇAYKUR Süzen Poşet Çay Kutu İskeleti %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve
İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.
2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/
RİZE adresinden 80,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 30.03.2021 günü saat 14.30’a kadar Çay İşletmeleri
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları
aynı gün saat 14.30’da açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul
edilmez.
5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40
gün olmalıdır.
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak
sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.
9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.
10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
2142/1-1

—— • ——

TOHUMLUK KRAFT TORBA SATIN ALINACAKTIR
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
Genel Müdürlüğümüze bağlı tarım işletmelerinin üretimi olan tohumlukların
ambalajlanmasında kullanılmak üzere çeşitli ebatlarda toplam 5.760.200 adet buğday, arpa,
korunga ve fiğ tohumluğu kraft torbası satın alınacaktır.
Konu ile ilgili şartname 250,00.-TL mukabili Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA
adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından temin edilebilir. Şartname bedeli
Genel Müdürlük veznesine veya TR 310001 2009 4080 0004 0000 20 nolu hesabına
yatırılacaktır.
İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az
olmamak üzere geçici teminat verecektir. Bu ihaleye ait ihale kararlarına ait her türlü vergi,
damga vergisi, karar pulu, resim, harç, ve her türlü yasal ödemeler yükleniciye aittir.
Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 30.03.2021 günü saat 14.30’a kadar
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek
şekilde göndermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Geciken teklifler dikkate
alınmaz.
İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ nde yapılacaktır.
Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında
olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta veya İdarenin menfaatleri gözetilerek en uygun bedeli
tespit etmekte serbesttir.
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
2081/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Adalet Bakanlığından:
İstanbul 24. İcra Müdürlüğünün 2018/41887 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu
anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem
yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
2166/1-1

—— • ——

Adalet Bakanlığından:
Van 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/97 Esas (yeni Esas: 2020/272) sayılı
dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân
Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak
Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun
hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
2181/1-1

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: Kalyon Vakfı (KV)
VAKFEDENLER: Cemal KALYONCU.
VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: İstanbul Anadolu 30. Asliye Hukuk Mahkemesinin 17/02/2021 tarihli ve E:2020/608,
K:2021/117 sayılı sayılı kararı.
VAKFIN AMACI: Ülkemizin eğitim düzeyinin, sanat ve kültür bilincinin artmasına
katkıda bulunmak, bu amaçla çalışmalar yapmak/yürütmek ve aynı amaçla kurulmuş resmi
kurumlara ve kar amacı gütmeyen özel kurumlara ve kuruluşlara yardımcı olmak ve senette
belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.
VAKFIN MAL VARLIĞI : 80.000-TL (SeksenbinTürkLirası) Nakit
YÖNETİM KURULU: Ömer Faruk KALYONCU, Mehmet KALYONCU, Sena
KALYONCU TÜRKMENOĞLU, Kübra KALYONCU ŞEHERLİ.
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:
Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar Mütevelli Heyetinin uygun göreceği bir
başka vakfa devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.
2161/1-1

—— • ——

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

2200/1-1
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Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

2201/1-1

—— • ——
Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme
ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve
özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 1 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam
zamanlıdır.
Profesör kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir
dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve
yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve
çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir.
Başvurular bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C.
Beykent Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir.
Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden
başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili
birimlerden öğrenilecektir.
Duyurulur.
Fakülte / Yüksekokul / Enstitü

Bölüm / Program /

Kadro

Kadro

Uzmanlık

Anabilim Dalı

Sayısı

Unvanı

Alanı

1

Profesör

Makro İktisat

İktisadi ve İdari Bilimler

Uluslararası Ticaret ve

Fakültesi

Finansman

Not: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Aydınlatma
Metni’ne

https://www.beykent.edu.tr/beykent-

hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-mevzuat-

uyarinca-akademik-personel-adayi-aydinlatma-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık
Rıza Metnine https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-mevzuatuyarinca-akademik-personel-adayi-acik-riza-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir.
2093/1-1
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Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme
ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve
özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Diş Hekimliği Fakültesi
bünyesine çeşitli alanlarda; 4 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.
Profesör kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir
dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve
yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve
çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve
bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren
belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve
çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir.
Başvurular bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C.
Beykent Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir.
Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden
başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili
birimlerden öğrenilecektir.
Duyurulur.
Fakülte / Yüksekokul /

Bölüm / Program /

Kadro

Enstitü

Anabilim Dalı

Sayısı

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi
ABD
Diş Hekimliği Fakültesi

Endodonti ABD
Pedodonti ABD

Kadro Unvanı

1

Dr. Öğr. Üyesi

1

Dr. Öğr. Üyesi

1

Prof. Dr.

1

Dr. Öğr. Üyesi

Uzmanlık Alanı
Ağız, Diş ve Çene
Radyolojisi
Endodonti
Pedodonti

Not: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Aydınlatma
Metni’ne https://www.beykent.edu.tr/beykent- hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-mevzuatuyarinca-akademik-personel-adayi-aydinlatma-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık
Rıza

Metnine

https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-

mevzuat-uyarinca-akademik-personel-adayi-acik-riza-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir.
2188/1-1
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Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme
ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve
özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi İletişim Fakültesi, Fen - Edebiyat
Fakültesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu bünyesine çeşitli alanlarda; 14
Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve
bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren
belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve
çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir.
Başvurular bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C.
Beykent Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir.
Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden
başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili
birimlerden öğrenilecektir.
Duyurulur.
Fakülte /
Yüksekokul /
Enstitü

İletişim Fakültesi

Bölüm / Program/

Kadro

Kadro

Anabilim Dalı

Sayısı

Unvanı

Dijital Oyun
Tasarımı

Fen - Edebiyat

İngilizce Mütercim

Fakültesi

ve Tercümanlık
Dil ve Konuşma
Terapisi

Sağlık Bilimleri
Yüksekokulu

Çocuk Gelişimi
Odyoloji

Meslek
Yüksekokulu

Otopsi Yardımcılığı

2
1

1

3
3
3
1

Dr. Öğr.
Üyesi
Dr. Öğr.
Üyesi
Dr. Öğr.
Üyesi
Dr. Öğr.
Üyesi
Dr. Öğr.
Üyesi
Dr. Öğr.
Üyesi
Dr. Öğr.
Üyesi

Uzmanlık Alanı
Görsel İletişim Tasarımı; Grafik; Sinema; Sinema - TV;
Radyo, Televizyon ve Sinema; Çizgi Film Animasyon
Bilgisayar Mühendisliği; Yazılım Mühendisliği;
Bilgisayar Bilimleri
Mütercim - Tercümanlık (İngilizce), İngiliz Dili ve
Edebiyatı, Dilbilim, Çeviribilim, Amerikan Dili ve
Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat
Dil ve Konuşma Bozuklukları, Odyoloji, Dil ve
Konuşma Terapisi
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Çocuk Sağlığı ve Eğitimi,
Çocuk Gelişimi
Odyoloji, Dil ve Konuşma Bozuklukları, Kulak Burun
Boğaz
Adli Tıp

Not: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Aydınlatma
Metni’ne https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-mevzuatuyarinca-akademik-personel-adayi- aydinlatma-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık
Rıza Metnine https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-mevzuatuyarinca-akademik-personel-adayi- acik-riza-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir.
2165/1/1-1
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Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI
Üniversitemizin aşağıda belirtilen Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri
uyarınca 4 Araştırma Görevlisi alınacaktır.
Duyurulur.
Fakülte /

Bölüm /

Öğretim

Yüksekokul

Program

Elemanı

Alanı

ALES/

ALES

YDS Eş

Puan

Değeri Puanı

Türü

Ek
Açıklamalar

Dijital Oyun Tasarımı, Görsel
İletişim

Dijital Oyun

Fakültesi

Tasarımı

İletişim Tasarımı, Çizgi Film ve
1

Animasyon alanlarından birinde
en az tezli yüksek lisans yapıyor

ALES: 70
YDS:50

SÖZ

Arş. Gör.

SAY

Arş. Gör.

SAY

Arş. Gör.

SAY

Arş. Gör.

olmak.
Dil ve Konuşma Bozuklukları,

Dil ve
Konuşma

1

Terapisi

Odyoloji lisans mezunu olmak ve

ALES: 70

ilgili alanda en az yüksek lisans

YDS:50

yapıyor olmak.
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi,

Sağlık Bilimleri

Çocuk

Yüksekokulu

Gelişimi

1

Çocuk Sağlığı ve Eğitimi lisans

ALES: 70

mezunu olmak ve ilgili alanda en

YDS:50

az yüksek lisans yapıyor olmak.
Odyoloji, Dil ve Konuşma
Odyoloji

1

Bozuklukları lisans mezunu

ALES: 70

olmak ve ilgili alanda en az

YDS:50

yüksek lisans yapıyor olmak.

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ
Duyuru Başlangıç Tarihi

: 14.03.2021

Son Başvuru Tarihi

: 28.03.2021

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı : 29.03.2021
Sınav Tarihi

: 31.03.2021

Nihai Değerlendirme Tarihi

: 01.04.2021

Başvurular Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen ve/veya posta yoluyla yapılmalıdır. Süresi
içerisinde yapılmayan ya da eksik belgeli başvurular işleme alınmayacak olup, posta ile yapılan
başvuruların son başvuru tarihine kadar ulaşmış olması gerekmektedir. Postada yaşanan
gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
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İSTENEN BELGELER
1- Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış, başvurulan kadroyu ve iletişim
bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru dilekçesi,
2- YÖK formatlı özgeçmiş.
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
4- 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
5- Adli Sicil Kaydı Belgesi
6- Lisans /Yüksek Lisans /Doktora Diploması onaylı örneği (Diploma Yurt Dışından
Alınmış İse YÖK Denklik Belgesi)
7- Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği.
8- ALES Belgesi
9- Yabancı Dil Belgesi
10- ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet
belgesi ve atama olur yazısı.
11- Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi.
12- Deneyim şartını sağladığını gösterir hizmet belgesi.
13- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge.
14- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel
Adayı Açık Rıza Metni.
Ön değerlendirme Sonuçları ve nihai değerlendirme sonuçları Üniversitemizin
www.beykent.edu.tr web adresinde yayınlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde
olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Aday Başvuruları:
Beykent Üniversitesi Ayazağa-Maslak Yerleşkesi
Yazı İşleri Müdürlüğü
Ayazağa Mah. Hadım Koruyolu Cad. No: 19
34396 Sarıyer, İstanbul
Not: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Aydınlatma
Metni’ne https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin- korunmasi/kvk-mevzuatuyarinca-akademik-personel-adayi-aydinlatma-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık
Rıza

Metnine

https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin-

korunmasi/kvk-

mevzuat-uyarinca-akademik-personel-adayi-acik-riza-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir.
2165/2/1-1
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İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden:
AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI
(PROFESÖR, DOÇENT, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ)
Üniversitemize; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği” ve İstanbul Gelişim Üniversitesi “Öğretim Üyeliğine Atama ve
Yükseltilme Kriterleri” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve
özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen
bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.
2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; nüfus
cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler
(onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) kadro başvuru dilekçesi,
doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara
yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını,
Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 (altı) adet dosya ile birlikte
İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
2547 sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; nüfus
cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler
(onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) kadro başvuru dilekçesi,
doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosya ile
birlikte İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doktor Öğretim Üyesi
adaylarının; nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim
durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi)
kadro başvuru dilekçesi, doktora belgesi, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört)
adet dosya ile birlikte ilan edilen dekanlık ya da müdürlüklere başvurmaları gerekmektedir.
Başvuru süresi Resmî Gazete yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Profesör ve Doçent kadrosuna
başvurular için Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular için ise İstanbul Gelişim
Üniversitesi ilgili Müdürlük/Dekanlıklarına şahsen yapılması gerekmektedir. Posta ve internet
üzerinden yapılan başvurular kabul edilmez.
Duyurulur.
Kadro detayları www.gelisim.edu.tr adresimizde bulunmaktadır.
Adres: Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sok.
No: 1 Avcılar/İstanbul -- Tel: 0212 422 70 00
KADRO UNVANI - ADEDİ
İLAN NO

DİŞ HEKİMLİĞİ

Doktor

ARANAN NİTELİK

FAKÜLTESİ

Profesör

Doçent

Öğretim
Üyesi

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi alanında doçentliğini almış
20210301

Klinik Bilimler

olmak. (ÖSYM Tarafından kabul edilen yabancı dil
sınavlarından İngilizce (80) dil puan şartına sahip

2

-

-

-

2

-

olmak.)
Ağız Diş ve Çene Cerrahisi alanında doçentliğini almış
20210302

Klinik Bilimler

olmak. (ÖSYM Tarafından kabul edilen yabancı dil
sınavlarından İngilizce (80) dil puan şartına sahip
olmak.)
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Ağız Diş ve Çene Cerrahisi alanında doktorasını
20210303

Klinik Bilimler

yapmış olmak. (ÖSYM Tarafından kabul edilen
yabancı dil sınavlarından İngilizce (80) dil puan şartına

-

-

2

2

-

-

-

2

-

-

-

2

2

-

-

-

2

-

-

-

2

2

-

-

-

2

-

-

-

2

2

-

-

sahip olmak.)
Protetik Diş Tedavisi alanında doçentliğini almış
20210304

Klinik Bilimler

olmak. (ÖSYM Tarafından kabul edilen yabancı dil
sınavlarından İngilizce (80) dil puan şartına sahip
olmak.)
Protetik Diş Tedavisi alanında doçentliğini almış

20210305

Klinik Bilimler

olmak. (ÖSYM Tarafından kabul edilen yabancı dil
sınavlarından İngilizce (80) dil puan şartına sahip
olmak.)
Protetik Diş Tedavisi alanında doktorasını yapmış

20210306

Klinik Bilimler

olmak. (ÖSYM Tarafından kabul edilen yabancı dil
sınavlarından İngilizce (80) dil puan şartına sahip
olmak.)
Ortodonti alanında doçentliğini almış olmak. (ÖSYM

20210307

Klinik Bilimler

Tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından
İngilizce (80) dil puan şartına sahip olmak.)
Ortodonti alanında doçentliğini almış olmak. (ÖSYM

20210308

Klinik Bilimler

Tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından
İngilizce (80) dil puan şartına sahip olmak.)
Ortodonti alanında doktorasını yapmış olmak. (ÖSYM

20210309

Klinik Bilimler

Tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından
İngilizce (80) dil puan şartına sahip olmak.)
Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği) alanında doçentliğini

20210310

Klinik Bilimler

almış olmak. (ÖSYM Tarafından kabul edilen yabancı
dil sınavlarından İngilizce (80) dil puan şartına sahip
olmak.)
Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği) alanında doçentliğini

20210311

Klinik Bilimler

almış olmak. (ÖSYM Tarafından kabul edilen yabancı
dil sınavlarından İngilizce (80) dil puan şartına sahip
olmak.)
Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği) alanında doktorasını

20210312

Klinik Bilimler

yapmış olmak. (ÖSYM Tarafından kabul edilen
yabancı dil sınavlarından İngilizce (80) dil puan şartına
sahip olmak.)
Endodonti alanında doçentliğini almış olmak. (ÖSYM

20210313

Klinik Bilimler

Tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından
İngilizce (80) dil puan şartına sahip olmak.)
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Endodonti alanında doçentliğini almış olmak. (ÖSYM
20210314

Klinik Bilimler

Tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından

-

2

-

-

-

2

2

-

-

-

2

-

-

-

2

2

-

-

-

2

-

-

-

2

2

-

-

-

2

-

İngilizce (80) dil puan şartına sahip olmak.)
Endodonti alanında doktorasını yapmış olmak. (ÖSYM
20210315

Klinik Bilimler

Tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından
İngilizce (80) dil puan şartına sahip olmak.)
Periodontoloji alanında doçentliğini almış olmak.

20210316

Klinik Bilimler

(ÖSYM Tarafından kabul edilen yabancı dil
sınavlarından İngilizce (80) dil puan şartına sahip
olmak.)
Periodontoloji alanında doçentliğini almış olmak.

20210317

Klinik Bilimler

(ÖSYM Tarafından kabul edilen yabancı dil
sınavlarından İngilizce (80) dil puan şartına sahip
olmak.)
Periodontoloji alanında doktorasını yapmış olmak.

20210318

Klinik Bilimler

(ÖSYM Tarafından kabul edilen yabancı dil
sınavlarından İngilizce (80) dil puan şartına sahip
olmak.)
Diş Hastalıkları ve Tedavisi (Restoratif Diş Tedavisi)

20210319

Klinik Bilimler

alanında doçentliğini almış olmak. (ÖSYM Tarafından
kabul edilen yabancı dil sınavlarından İngilizce (80) dil
puan şartına sahip olmak.)
Diş Hastalıkları ve Tedavisi (Restoratif Diş Tedavisi)

20210320

Klinik Bilimler

alanında doçentliğini almış olmak. (ÖSYM Tarafından
kabul edilen yabancı dil sınavlarından İngilizce (80) dil
puan şartına sahip olmak.)
Diş Hastalıkları ve Tedavisi (Restoratif Diş Tedavisi)

20210321

Klinik Bilimler

alanında doktorasını yapmış olmak. (ÖSYM
Tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından
İngilizce (80) dil puan şartına sahip olmak.)
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi alanında doçentliğini

20210322

Klinik Bilimler

almış olmak. (ÖSYM Tarafından kabul edilen yabancı
dil sınavlarından İngilizce (80) dil puan şartına sahip
olmak.)
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi alanında doçentliğini

20210323

Klinik Bilimler

almış olmak. (ÖSYM Tarafından kabul edilen yabancı
dil sınavlarından İngilizce (80) dil puan şartına sahip
olmak.)
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Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi alanında doktorasını
20210324

Klinik Bilimler

yapmış olmak. (ÖSYM Tarafından kabul edilen
yabancı dil sınavlarından İngilizce (80) dil puan şartına

-

-

2

2

-

-

-

2

-

-

-

2

2

-

-

-

2

-

-

-

2

2

-

-

-

2

-

-

-

2

sahip olmak.)
Anatomi alanında doçentliğini almış olmak. (ÖSYM
20210325

Temel Bilimler

Tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından
İngilizce (80) dil puan şartına sahip olmak.)
Anatomi alanında doçentliğini almış olmak. (ÖSYM

20210326

Temel Bilimler

Tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından
İngilizce (80) dil puan şartına sahip olmak.)
Anatomi alanında doktorasını yapmış olmak. (ÖSYM

20210327

Temel Bilimler

Tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından
İngilizce (80) dil puan şartına sahip olmak.)
Tıbbi Mikrobiyoloji alanında doçentliğini almış olmak.

20210328

Temel Bilimler

(ÖSYM Tarafından kabul edilen yabancı dil
sınavlarından İngilizce (80) dil puan şartına sahip
olmak.)
Tıbbi Mikrobiyoloji alanında doçentliğini almış olmak.

20210329

Temel Bilimler

(ÖSYM Tarafından kabul edilen yabancı dil
sınavlarından İngilizce (80) dil puan şartına sahip
olmak.)
Tıbbi Mikrobiyoloji alanında doktorasını yapmış olmak.

20210330

Temel Bilimler

(ÖSYM Tarafından kabul edilen yabancı dil
sınavlarından İngilizce (80) dil puan şartına sahip
olmak.)
Patoloji alanında doçentliğini almış olmak. (ÖSYM

20210331

Temel Bilimler

Tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından
İngilizce (80) dil puan şartına sahip olmak.)
Patoloji alanında doçentliğini almış olmak. (ÖSYM

20210332

Temel Bilimler

Tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından
İngilizce (80) dil puan şartına sahip olmak.)
Patoloji alanında doktorasını yapmış olmak. (ÖSYM

20210333

Temel Bilimler

Tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından
İngilizce (80) dil puan şartına sahip olmak.)
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İLAN NO

UYGULAMALI BİLİMLER
YÜKSEKOKULU

Doktor

ARANAN NİTELİK
Profesör

Doçent

Öğretim
Üyesi

20210334

20210335

20210336

20210337

20210338

20210339

Bilgi Güvenliği
Teknolojisi
Bilgi Güvenliği
Teknolojisi
Bilgi Güvenliği
Teknolojisi
Elektronik ve Ticaret
Yönetimi
Elektronik ve Ticaret
Yönetimi
Elektronik ve Ticaret
Yönetimi

İlgili alandan doçentliğini almış olmak.

2

-

-

İlgili alandan doçentliğini almış olmak.

-

2

-

İlgili alandan doktorasını yapmış olmak.

-

-

2

İlgili alandan doçentliğini almış olmak.

2

-

-

İlgili alandan doçentliğini almış olmak.

-

2

-

İlgili alandan doktorasını yapmış olmak.

-

-

2

20210340

Dijital Oyun Tasarımı

İlgili alandan doçentliğini almış olmak.

2

-

-

20210341

Dijital Oyun Tasarımı

İlgili alandan doçentliğini almış olmak.

-

2

-

20210342

Dijital Oyun Tasarımı

İlgili alandan doktorasını yapmış olmak.

-

-

2

20210343

Uçak Bakım ve Onarım

İlgili alandan doçentliğini almış olmak.

2

-

-

20210344

Uçak Bakım ve Onarım

İlgili alandan doçentliğini almış olmak.

-

2

-

20210345

Uçak Bakım ve Onarım

İlgili alandan doktorasını yapmış olmak.

-

-

2

3

-

-

-

3

-

-

-

3

20210346

20210347

20210348

Gastronomi ve Mutfak
Sanatları (İngilizce)*

Gastronomi ve Mutfak
Sanatları (İngilizce)*

Gastronomi ve Mutfak
Sanatları (İngilizce)*

İlgili alandan doçentliğini almış olmak. (ÖSYM
Tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından
İngilizce (80) dil puan şartına sahip olmak.)
İlgili alandan doçentliğini almış olmak. (ÖSYM
Tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından
İngilizce (80) dil puan şartına sahip olmak.)
İlgili alandan doktorasını yapmış olmak. (ÖSYM
Tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından
İngilizce (80) dil puan şartına sahip olmak.)
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İLAN NO

MÜHENDİSLİK-

Doktor

ARANAN NİTELİK

MİMARLIK FAKÜLTESİ

Profesör

Doçent

Öğretim
Üyesi

20210349

Yazılım Mühendisliği

İlgili alandan doçentliğini almış olmak.

2

-

-

20210350

Yazılım Mühendisliği

İlgili alandan doçentliğini almış olmak.

-

2

-

20210351

Yazılım Mühendisliği

İlgili alandan doktorasını yapmış olmak.

-

-

2

20210352

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Bilimleri alanından doçentliğini almış olmak.

2

-

-

20210353

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Bilimleri alanından doçentliğini almış olmak.

-

2

-

20210354

Bilgisayar Mühendisliği

-

-

2

20210355

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Yazılımı alanından doçentliğini almış olmak.

2

-

-

20210356

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Yazılımı alanından doçentliğini almış olmak.

-

2

-

20210357

Bilgisayar Mühendisliği

-

-

2

20210358

Bilgisayar Mühendisliği

2

-

-

20210359

Bilgisayar Mühendisliği

-

2

-

20210360

Bilgisayar Mühendisliği

-

-

2

20210361

Uçak Mühendisliği

İlgili alandan doçentliğini almış almak.

2

-

-

20210362

Uçak Mühendisliği

İlgili alandan doçentliğini almış olmak.

-

2

-

20210363

Uçak Mühendisliği

İlgili alandan doktorasını yapmış olmak.

-

-

2

20210364

Endüstri Mühendisliği

2

-

-

-

2

-

-

-

2

Bilgisayar Bilimleri alanından doktorasını yapmış
olmak.

Bilgisayar Yazılımı alanından doktorasını yapmış
olmak.
Bilgisayar Donanımı alanından doçentliğini almış
olmak.
Bilgisayar Donanımı alanından doçentliğini almış
olmak.
Bilgisayar Donanımı alanından doktorasını yapmış
olmak.

İlgili alandan doçentliğini almış olmak. (ÖSYM
Tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından
İngilizce (80) dil puan şartına sahip olmak.)
İlgili alandan doçentliğini almış olmak. (ÖSYM
20210365

Endüstri Mühendisliği

Tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından
İngilizce (80) dil puan şartına sahip olmak.)
İlgili alandan doktorasını yapmış olmak. (ÖSYM

20210366

Endüstri Mühendisliği

Tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından
İngilizce (80) dil puan şartına sahip olmak.)
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KADRO UNVANI - ADEDİ

İLAN NO

GÜZEL SANATLAR
FAKÜLTESİ

Doktor

ARANAN NİTELİK
Profesör

Doçent

Öğretim
Üyesi

20210367

20210368

20210369

İç Mimarlık ve Çevre
Tasarımı

İç Mimarlık ve Çevre
Tasarımı

İç Mimarlık ve Çevre
Tasarımı

İlgili alandan doçentliğini almış olmak. (ÖSYM
Tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından

2

-

-

-

2

-

-

-

2

İngilizce (80) dil puan şartına sahip olmak.)
İlgili alandan doçentliğini almış olmak. (ÖSYM
Tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından
İngilizce (80) dil puan şartına sahip olmak.)
İlgili alandan doktorasını yapmış olmak. (ÖSYM
Tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından
İngilizce (80) dil puan şartına sahip olmak.)
KADRO UNVANI - ADEDİ

İKTİSADİ, İDARİ VE
İLAN NO

SOSYAL BİLİMLER

Doktor

ARANAN NİTELİK
Profesör

FAKÜLTESİ

Doçent

Öğretim
Üyesi

20210370

Gümrük İşletme

İlgili alandan doçentliğini almış olmak.

2

-

-

20210371

Gümrük İşletme

İlgili alandan doçentliğini almış olmak.

-

2

-

20210372

Gümrük İşletme

İlgili alandan doçentliğini almış olmak.

-

-

2

KADRO UNVANI - ADEDİ
SAĞLIK HİZMETLERİ
İLAN NO

MESLEK

Doktor

ARANAN NİTELİK
Profesör

YÜKSEKOKULU

Doçent

Öğretim
Üyesi

20210373

20210374

20210375

Otopsi Yardımcılığı
Saç Bakımı ve Güzellik
Hizmetleri
Eczane Hizmetleri

İlgili alandan doktorasını yapmış olmak.

-

-

2

İlgili alandan doktorasını yapmış olmak.

-

-

2

İlgili alandan doktorasını yapmış olmak.

-

-

2

14 Mart 2021 – Sayı : 31423

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 77
KADRO UNVANI - ADEDİ

İSTANBUL GELİŞİM
İLAN NO

MESLEK

Doktor

ARANAN NİTELİK
Profesör

YÜKSEKOKULU

Doçent

Öğretim
Üyesi

İnsansız Hava Aracı
20210376

Teknolojisi ve

İlgili alandan doktorasını yapmış olmak.

-

-

2

İlgili alandan doktorasını yapmış olmak.

-

-

2

İlgili alandan doktorasını yapmış olmak.

-

-

2

İlgili alandan doktorasını yapmış olmak.

-

-

2

İlgili alandan doktorasını yapmış olmak.

-

-

2

Operatörlüğü

20210377

20210378

20210379

20210380

Hibrid ve Elektrikli
Taşıtlar Teknolojisi
Hava Lojistiği
Bilgisayar Destekli
Tasarım ve Animasyon
Bilgi Güvenliği
Teknolojisi

20210381

Elektrik

İlgili alandan doktorasını yapmış olmak.

-

-

2

20210382

Elektronik Teknolojisi

İlgili alandan doktorasını yapmış olmak.

-

-

2

20210383

Makine

İlgili alandan doktorasını yapmış olmak.

-

-

2

20210384

Mekatronik

İlgili alandan doktorasını yapmış olmak.

-

-

2

(*): 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim
Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara
İlişkin Yönetmelik” uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak
2169/1/1-1

—— • ——

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden:
AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI
(ÖĞRETİM GÖREVLİSİ)
Üniversitemiz, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı
Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere
karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır.
Duyuru Başlama Tarihi
: 14.03.2021
Son Başvuru Tarihi
: 28.03.2021
Ön Değerlendirme Tarihi
: 29.03.2021
Sınav Giriş Tarihi
: 30.03.2021
Sonuç Açıklama Tarihi
: 31.03.2021
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : www.gelisim.edu.tr
Başvuru Şekli
: Şahsen veya Posta Yolu.
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BAŞVURU YERİ: Her bölüm/program bağlı bulunduğu Dekanlık/Müdürlüğe başvuru
yapacaktır.
BAŞVURU EVRAKLARI;
- Başvuru Dilekçesi (İlgili Dekanlık veya Müdürlüğe hitaben yazılmış başvuru
dilekçesinde ilan başvuru numarası belirtilerek başvuru yapılmaktadır.)
- 2 Adet Fotoğraf, Nüfus Cüzdan Fotokopisi
- Onaylı Mezuniyet Belgeleri (Şahsen ve posta ile yapılan başvurularda, diplomanın aslı
ya da www.turkiye.gov.tr adresinden alınacak “Yükseköğretim Mezun Belgesi” gerekmektedir).
- Transkript (Şahsen veya posta ile başvurularda transkriptin aslı ya da noter tasdikli
fotokopisi gerekmektedir).
- ALES Belgesi
- Yabancı Dil Belgesi (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen sınav belgesi
gerekmektedir).
- YÖK Formatlı Özgeçmiş
- SGK 4A Hizmet Dökümü
İSTANBUL
İLAN NO

GELİŞİM

ÖZEL ŞARTLAR

MESLEK

KADRO

KADRO

SAYISI

UNVANI

YÜKSEKOKULU

ALES

ALES

YDS /
EŞDEĞERİ

PUAN

PUAN

TÜRÜ

ŞARTI

SAY

70

-

SAY

70

-

PUAN
ŞARTI

Makine Mühendisliği, Mekatronik
Mühendisliği, ElektronikBilgisayar Eğitimi, ElektrikElektronik Mühendisliği, Uçak
İnsansız Hava
20210385

Gövde-Motor bölümlerinin

Aracı Teknolojisi

birinden lisans mezunu olup, ilgili

ve Operatörlüğü

alanların birinde tezli yüksek

3

Öğr.
Gör.

lisans yapmış olmak.
* Adaylar İstanbul Gelişim Meslek
Yüksekokulu ilanlarından sadece
bir ilana başvuru yapabilir.
Makine Mühendisliği, Mekatronik
Mühendisliği, ElektronikBilgisayar Eğitimi, ElektrikElektronik Mühendisliği

20210386

Hibrid ve

bölümlerinin birinden lisans

Elektrikli Taşıtlar

mezunu olup, ilgili alanların

Teknolojisi

birinde tezli yüksek lisans yapmış
olmak.
* Adaylar İstanbul Gelişim Meslek
Yüksekokulu ilanlarından sadece
bir ilana başvuru yapabilir.

3

Öğr.
Gör.
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Lojistik, Uluslararası Ticaret ve
Lojistik, Lojistik Yönetimi,
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Yönetimi, Uluslararası Lojistik ve
Taşımacılık, Lojistik ve
İşletmecilik, Uluslararası Lojistik
20210387

Hava Lojistiği

Yönetimi, Uluslararası Lojistik,
Ulaştırma ve Lojistik bölümlerinin

1

Öğretim
Görevlisi

EA

70

-

70

-

70

-

birinden lisans mezunu olup, ilgili
alanların birinde tezli yüksek
lisans yapmış olmak.
* Adaylar İstanbul Gelişim Meslek
Yüksekokulu ilanlarından sadece
bir ilana başvuru yapabilir.
Grafik, Grafik Tasarım/Tasarımı,
Çizgi Film, Animasyon veya
Animasyon ve Oyun Tasarımı,
Görsel İletişim ve tasarım

20210388

Bilgisayar

bölümlerinin birinden lisans

Destekli Tasarım

mezunu olup, ilgili alanların

ve Animasyon

1

birinde tezli yüksek lisans

Öğretim
Görevlisi

SÖZ/
EA/
SAY

mezunu olmak.
* Adaylar İstanbul Gelişim Meslek
Yüksekokulu ilanlarından sadece
bir ilana başvuru yapabilir.
Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar
Mühendisliği, Bilgisayar
Öğretmenliği, Bilgisayar
Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri,
Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim

20210389

Bilgi Güvenliği
Teknolojisi

Sistemleri Mühendisliği,
Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği bölümlerinin
birinden lisans mezunu olup, ilgili
alanların birinde tezli yüksek
lisans mezunu olmak.
* Adaylar İstanbul Gelişim Meslek
Yüksekokulu ilanlarından sadece
bir ilana başvuru yapabilir.

1

Öğretim
Görevlisi

SAY
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Elektrik -Elektronik Mühendisliği,
Elektronik Mühendisliği,
Elektronik Haberleşme
Öğretmenliği, Elektronik
20210390

Elektrik

Öğretmenliği Bölümünden mezun
olup, alanında tezli yüksek lisans

1

Öğretim
Görevlisi

SAY

70

-

SAY

70

-

SAY

70

-

SAY

70

-

yapmış olmak.
* Adaylar İstanbul Gelişim Meslek
Yüksekokulu ilanlarından sadece
bir ilana başvuru yapabilir.
Elektrik -Elektronik Mühendisliği,
Elektronik Mühendisliği,
Elektronik Haberleşme
Öğretmenliği, Elektronik
20210391

Elektronik

Öğretmenliği Bölümünden mezun

Teknolojisi

olup, alanında tezli yüksek lisans

1

Öğretim
Görevlisi

yapmış olmak.
* Adaylar İstanbul Gelişim Meslek
Yüksekokulu ilanlarından sadece
bir ilana başvuru yapabilir.
Makine Mühendisliği Bölümü
lisans mezunu olup, ilgili alanda
20210392

Makine

tezli yüksek lisans yapmış olmak.
* Adaylar İstanbul Gelişim Meslek

1

Öğretim
Görevlisi

Yüksekokulu ilanlarından sadece
bir ilana başvuru yapabilir.
Mekatronik, Elektronik ve
Haberleşme, Kontrol ve
Otomasyon veya Makine
Mühendisliği bölümlerinden
20210393

Mekatronik

mezun olup, alanında tezli yüksek
lisans yapmış olmak.
* Adaylar İstanbul Gelişim Meslek
Yüksekokulu ilanlarından sadece
bir ilana başvuru yapabilir.

1

Öğretim
Görevlisi
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SAĞLIK
İLAN NO

HİZMETLERİ

ÖZEL ŞARTLAR

MESLEK

KADRO

KADRO

SAYISI

UNVANI

YÜKSEKOKULU
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ALES

ALES

PUAN

PUAN

TÜRÜ

ŞARTI

YDS /
EŞDEĞERİ
PUAN
ŞARTI

Hemşirelik bölümü lisans mezunu
olup, sağlık alanında tezli yüksek

20210394

Otopsi
Yardımcılığı

lisans yapmış olmak.
* Adaylar Sağlık Hizmetleri

1

Meslek Yüksekokulu ilanlarından

Öğretim
Görevlisi

SAY/EA

70

-

-

MUAF

-

SAY

70

-

sadece bir ilana başvuru
yapabilir.

Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler
Öğretmenliği lisans mezunu olup,
lisans mezuniyeti sonrası
Saç Bakımı ve
20210395

Güzellik
Hizmetleri

belgelendirmek kaydıyla alanında
en az 2 yıllık deneyime sahip
olmak.

1

Öğretim
Görevlisi

* Adaylar Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu ilanlarından
sadece bir ilana başvuru
yapabilir.

Eczacılık Fakültesi lisans mezunu
olup, ilgili alanda tezli yüksek
lisans yapmış olmak.
20210396

Eczane Hizmetleri

* Adaylar Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu ilanlarından

3

Öğretim
Görevlisi

sadece bir ilana başvuru
yapabilir.

2169/2/1-1
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İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu'nun 23. ve 24. maddeleri ile 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan ‘Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ nin yürürlükteki ilgili maddelerine ve Üniversitemizin
‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerine’ göre öğretim üyesi alınacaktır.
İstekliler başvurularını şahsen Rektörlüğümüz Yazı İşlerine - Fakülte Dekanlığına
yapacaklardır. Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Son Başvuru Tarihi 30.03.2021 Ayrıntılar www.izu.edu.tr web sayfamızda
FAKÜLTE

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvanı

İnsan ve Toplum

Görsel İletişim Tasarımı

Dr.

Bilimleri

Bölümü- Medya ve Görsel

Öğretim

Fakültesi

Sanatlar Anabilim Dalı

Üyesi

İnsan ve Toplum

Görsel İletişim Tasarımı

Dr.

Bilimleri

Bölümü- Medya ve Görsel

Öğretim

Fakültesi

Sanatlar Anabilim Dalı

Üyesi

İnsan ve Toplum
Bilimleri

Sayı
1

Öğretim

Fakültesi

2

Temel İslam Bilimleri

Fakültesi

Bölümü

1

Doçent

1

İslam Tarihi ve Sanatları

Doçent

1

Mühendislik ve

İç Mimarlık Bölümü- İç

Dr.

Doğa Bilimleri

Mimarlık ve Çevre

Öğretim

Fakültesi

Tasarımı

Üyesi

İslami İlimler
Fakültesi

Sinema alanında yapmış olmak.

Medya ve İletişim, Görsel Sanatlar,
Görsel İletişim Tasarımı, Güzel
Sanatlar vb. alanında olmak.

Üyesi

İslami İlimler

Doktorasını Radyo Televizyon ve

Doktorası/Sanatta yeterliliği; Medya,

Dr.
Sosyoloji Bölümü

Açıklamalar

1

Doktorasını Sosyoloji alanında yapmış
olmak
Doçentliğini Temel İslam Bilimleri
alanında almış olmak
Uzmanlığı İslam Tarihi ve Sanatları
alanında olmak
Doktorasını İç Mimarlık / Mimarlık
alanında yapmış olmak.

2203/1/1-1
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İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğünden:
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI
Üniversitemizin Aşağıda Belirtilen Fakülte ve Bölümlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri
uyarınca Araştırma Görevlisi Alınacaktır.
FAKÜLTESİ

BÖLÜM

Unvan

Sayı

Aranan Şartlar

YDS

ALES

Puanı

Puanı

Matematik ve
Fen Bilimleri
Eğitim
Fakültesi

Eğitimi Bölümü
İlköğretim
Matematik
Eğitimi
Anabilim Dalı

Matematik Öğretmenliği
Araştırma
Görevlisi

1

alanında lisans mezunu olup

50

alanında Tezli Yüksek lisans

İngilizce

yapıyor veya yapmış olmak.

70
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Arap Dili Eğitimi, Arap Dili ve
Yabancı Diller

Edebiyatı, Arapça Öğretmenliği,

Bölümü Arap

Arapça Mütercim –

Eğitim

Dili Eğitimi

Araştırma

Fakültesi

Anabilim Dalı-

Görevlisi

1

Arapça

Tercümanlık, İslami İlimler
Fakültesi veya İlahiyat Fakültesi

80
(Arapça)

70

mezunu olmak. İlgili anabilim

Öğretmenliği

dalında Tezli Yüksek Lisans
veya Doktora Yapıyor olmak
Özel Eğitim Bölümü lisans

Eğitim

Özel Eğitim

Araştırma

Fakültesi

Bölümü

Görevlisi

programlarından mezun olmak
1

ve Özel eğitim alanında yüksek
lisans yapıyor veya yapmış

50
İngilizce

70

olmak.
Beden Eğitimi ve Spor
Beden Eğitimi

Yüksekokulu veya Spor

Spor Bilimleri

ve Spor

Araştırma

Fakültesi

Öğretmenliği

Görevlisi

1

Bölümü

Bilimleri Fakültesi lisans
mezunu olmak. Alanında tezli

50
İngilizce

70

yüksek lisans yapıyor veya
yapmış olmak.

Başvurular ilgili Fakülte Sekreterliğine şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Süresi içinde
yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların
son başvuru tarihine kadar ilgili bölüme ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ
Duyuru Başlama/İlk Başvuru Tarihi

: 15 Mart 2021

Son Başvuru Tarihi

: 30 Mart 2021

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi : 05 Nisan 2021
Giriş Sınavı Tarihi

: 08 Nisan 2021

Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih

: 14 Nisan 2021

İstenen belgelere http://www.izu.edu.tr web adresinden ulaşabilirsiniz. Ön değerlendirme
sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin http://www.izu.edu.tr web adresinde yayınlanacak
olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
- İdare gerekli gördüğü takdirde ilanı her aşamasında iptal edebilir.
Başvuru Adresi: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Halkalı-Küçükçekmece / İSTANBUL
2203/2/1-1
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
SALGINLAR VE SAĞLIK EMEKÇİLERİNİ ANMA MEKANI TASARIM YARIŞMASI
1. YARIŞMA
Asya ile Avrupa arasında kara ve deniz yollarının merkezi olan İstanbul, tarih boyunca
sayısız salgına tanıklık etmiştir. İmparatorluklara başkentlik yapan, dünya ticaretinin ve farklı
kültürlerin kesişme noktasında yer alan İstanbul, yoğun şehir nüfusu nedeniyle bulaşıcı ve salgın
hastalıkların hemen hepsinden etkilenmiştir. Salgınlar, VI. yüzyılın ortalarında başlayan Jüstinyen
Vebası’ndan, günümüzdeki Koronavirüs (Covid-19) pandemisine kadar yüzbinlerce kişinin
hayatına mal olmuş, kuşaklar boyunca gündelik yaşamı etkilemiş ve kentin toplumsal, ekonomik
ve mekansal biçimlenmesinde önemli rol oynamıştır.
İstanbul’da salgınların yoğun olarak yaşandığı, tarihte ve kent hafızasında izler bıraktığı
bölgelerden biri de Beyoğlu-Şişli bölgesidir. Kozmopolit İstanbul’un en hızlı dönüşen
bölgelerinden birisi olan alan, aynı zamanda çok sayıda sağlık yapısını, hastaneyi ve beraberinde
birçok anlatı ve tarihsel mirası da bünyesinde barındırmaktadır.
Bu tarihsel miras ve anlatıyı günümüze aktarmanın önemli bir ara yüzü olarak anma
mekanları geçmiş, günümüz ve gelecek arasında bağ kuran, kolektif belleğin canlı tutulmasını
sağlayan temsil alanlarıdır. Anma pratiğinin nasıl mekansallaşacağı günümüz güncel sanat ve
tasarım tartışmalarında önemli bir konu olarak öne çıkmaktadır. Bu bağlamda salgınların etkisi ve
devam eden Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede sağlık emekçilerinin anılmasına
yönelik sunulacak sanat ve tasarım önerileri bu yarışmanın temel konusudur.
İstanbul’un merkezi noktalarından biri ve aynı zamanda çevresiyle birlikte önemli bir
tarihi sağlık bölgesi olan alanın, yarışmacılar tarafından çok boyutlu ve katmanlı olarak
değerlendirilmesi ile hem kentin binlerce yıllık salgınlar tarihinin aktarılması hem de bugün
sürmekte olan Koronavirüs (Covid-19) salgınında çok çalışan, emek veren ve yaşamlarını
kaybeden sağlık emekçilerinin anılması hedeflenmektedir.
YARIŞMANIN ADI
Salgınlar ve Sağlık Emekçilerini Anma Mekanı Tasarım Yarışması
YARIŞMANIN AMACI
Salgınlar ve Sağlık Emekçilerini Anma Mekanı Tasarım Yarışması’nın amacı ait olduğu
konu özelinde; kültür, sanat, bilim ve çevre değerlerinin rekabet yoluyla geliştirilmesine, çok
sayıda seçenekten en ekonomik, en işlevsel ve yenilikçi çözümlerin seçilmesine, müelliflerinin
saptanmasına ve güzel sanatların teşvikine, bu yönetmelik kapsamına giren mesleklerin
gelişmesine, etik değerlerin yerleşmesine, uluslararası rekabet gücü kazanmalarına, uygun ortamı
sağlamaktır.
YARIŞMANIN TÜRÜ ve ŞEKLİ
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı,
Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri
Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılan yarışma; ön seçimli ulusal, ortakçıl yarışmadır.
YARIŞMANIN YERİ ve KONUSU
Yarışma alanı İstanbul ili, Şişli ilçesinde yer alan Cumhuriyet Parkı’dır (Ek 1).
Yarışmanın konusu, belirtilen alanda salgınlar ve sağlık emekçileri için bir anma mekanı
tasarlanmasıdır.
İDARENİN İLETİŞİM BİLGİLERİ
Yarışmayı Açan Kurum: İBB Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı
Adres: İBB Kasımpaşa Ek Hizmet Binası
Hacıahmet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 1
34440 Kasımpaşa Beyoğlu / İSTANBUL
E-posta
: saglik@konkur.istanbul
Web adresi : konkur.istanbul/saglik
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YARIŞMA AŞAMASINDA İSTENECEKLER
Ön seçimi geçen ekiplerden yarışma aşamasında istenecekler aşağıdaki gibidir:
● Ölçekli / ölçeksiz kavramsal şemalar
● Vaziyet planı (1/500)
● Mekan ve konuyla ilişkiyi anlatacak her türlü görsel sunum
● Teknik çizimler
● Maket
● Gerekiyorsa animasyon ve/veya video
● Rapor
YARIŞMA TAKVİMİ
● Ön seçim şartnamesinin ilanı: 14 Mart 2021, Pazar
● Ön seçime başvuru için son tarih: 7 Nisan 2021, Çarşamba
● Ön seçime posta yoluyla teslim alım için son tarih: 9 Nisan 2021, Cuma
● Ön seçim sonuçlarının ve yarışmanın ilanı: 12 Nisan 2021, Pazartesi
● Soru sormak için son tarih: 4 Mayıs 2021, Salı
● Cevapların ilanı: 10 Mayıs 2021, Pazartesi
● Projelerin son teslim tarihi: 29 Haziran 2021, Salı
● Posta ile teslim alım için son gün: 1 Temmuz 2021, Perşembe
● Jüri çalışması başlangıcı: 10 Temmuz 2021, Cumartesi
● Kolokyum ve ödül töreni 31 Temmuz 2021, Cumartesi
YER GÖRME
Bu yarışmada yer görmek ön seçimi geçen ekipler için zorunludur. Yer görme, ekipteki
müelliflerden birisi tarafından yapılmak zorundadır. Yer görme için ödeme yapılmayacaktır. Yer
görme belgesi 15 Nisan 2021’e kadar hafta için 09.00 - 17.00 saatlerinde aşağıdaki adresten
alınabilir.
İBB Kasımpaşa Ek Hizmet Binası (Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, 7. Kat)
Hacıahmet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 1
34440 Kasımpaşa Beyoğlu / İSTANBUL
JÜRİ ÜYELERİNİN VE RAPORTÖRLERİN İSİMLERİ
Danışman Jüri Üyeleri
• Ekrem İMAMOĞLU, İBB Başkanı
• Yasin Çağatay SEÇKİN, İBB Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı
• Önder Yüksel ERYİĞİT, İBB Sağlık Daire Başkanı
• Pınar SAİP, İstanbul Tabip Odası Başkanı
• Nuran YILDIRIM, Tıp Tarihçisi
• Sunay AKIN, Yazar
• Ömer YILMAZ, İPA Yarışmalar Koordinatörü
Asli Jüri Üyeleri
• Rahmi AKSUNGUR, Heykeltıraş
• Fatih ARTVİNLİ, Tıp Tarihçisi
• Devrim ÇİMEN, Mimar
• Belemir DALOKAY, Peyzaj Mimarı
• Ebru ERBAŞ GÜRLER, Peyzaj Mimarı
• Meriç HIZAL, Heykeltıraş (Jüri Başkanı)
• Metin KILIÇ, Mimar
Yedek Jüri Üyeleri
• Ayça Yeşim ÇAĞLAYAN, Peyzaj Mimarı,
• Oral GÖKTAŞ, Mimar
• Tuğrul SELÇUK, Heykeltıraş
• Erhan VURAL, Mimar
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Raportörler
• Başak ÇELİK, Mimar - İPA Yarışmalar
• Kübra Elif DURĞUN, Mimar - İPA Yarışmalar
• Şule SARIKAYA, Peyzaj Mimarı - İBB Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı /
Kamusal Alanda Sanat Şefliği
Raportör Yardımcıları
• Salime Benan KAYA, Şehir Plancısı - İPA Yarışmalar
• Elif ERGİN, Şehir Plancısı - İBB Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı
ÖN SEÇİME BAŞVURU İÇİN SON TARİH
Elden başvurular yarışma takviminde belirtilen “Ön seçime başvuru için son tarih”te saat
17.00’ye kadar idare iletişim bilgilerinde verilen adrese teslim edilmelidir.
Başvurular posta veya kargo yoluyla da yapılabilir. Posta veya kargo yoluyla yapılan
başvurular en geç yarışma takviminde belirtilen “Ön seçime posta yoluyla teslim alım için son
tarih”te saat 17.00’ye kadar idarenin adresine ulaşmış olmalıdır. Posta veya kargodan
kaynaklanan gecikmelerden, yarışmayı açan İdare sorumlu değildir.
ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ
● 1. Ödül: 120.000 TL
● 2. Ödül: 90.000 TL
● 3. Ödül: 60.000 TL
● 1. Mansiyon 40.000 TL
● 2. Mansiyon 35.000 TL
● 3. Mansiyon 30.000 TL
● 4. Mansiyon 25.000 TL
● 5. Mansiyon 20.000 TL
Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon
tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün
içinde net olarak ödenecektir. Ödenecek net tutarlardan damga vergisi kesilecektir.
ÖN SEÇİME BAŞVURACAKLARIN UYMAKLA ZORUNLU OLDUĞU ESASLAR
Aşağıda belirtilen hususlara uymayan başvurular jüri kararı ile tutanağa geçirilmek
şartıyla yarışmadan çıkarılır:
● Kimlik zarfı bulunmayan başvurular
● Belirlenen kriterlere göre portfolyo teslimi yapmayan başvurular
● Ön seçim şartnamesinin “Ön Seçime Katılacaklarda Aranacak Koşullar” başlığında
tanımlanan gereklilikleri sağlamayan başvurular
2. ÖN SEÇİM KOŞULLARI
ÖN SEÇİME KATILACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR
Bu yarışma ekip yapısında en az 1 mimar veya 1 peyzaj mimarı olmak koşuluyla tüm
tasarım ve sanat disiplinlerinden katılıma açıktır. Her disiplin kendi alanında müellif ekip üyesi
olarak yer alabilir. Ön seçim başvurusu yapacak yarışmacıların aşağıdaki koşulları yerine
getirmeleri zorunludur.
● TMMOB Mimarlar Odası’na üye mimar veya TMMOB Peyzaj Mimarları Odası’na üye
ve meslekten men cezalısı olmayan en az bir üyesini ekipte bulundurmak
● Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak
● Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1.dereceden akrabaları,
ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak
● Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak
● Yarışmaya kayıt yaptırarak şartname bedelini, belirtilen banka hesabına ödemek, ismini
raportörlüğe kaydettirmek
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● Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek,
sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak
● Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında
olmamak
Bu paragraflarda belirtilen şartlara uymayanlar ön seçime başvurmuş olsalar dahi
yarışmaya kabul edilmezler.
ŞARTNAME BEDELİ’NİN ÖDENECEĞİ BANKA BİLGİLERİ
Yarışmaya katılmak isteyenler 90 TL (Doksan Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt
yaptıracaklardır.
Yarışma şartname bedelinin “SAGLIK, 99010 EDTS, TC XXXXXXXXXXX”
açıklaması ile idareye ait banka hesabına, müellif ekip üyelerinden birisinin adıyla yatırılacaktır.
Dekont, isim ve iletişim bilgileri ile raportörlük adresine e-posta yoluyla gönderilecektir.
Yarışmaya kayıt için son tarih yarışma takviminde “ön seçime başvuru için son tarih” olarak
belirtilen gündür.
Banka bilgileri aşağıdaki gibidir:
● IBAN: TR47 0009 9004 5746 4000 100008 (ING Bank – Fatih Şubesi)
● Hesap / Alıcı Adı: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
(işlemler T.C. Kimlik Numarası ve 99010 EDTS kodu belirtilerek yapılacaktır.)
Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da yarışmaya katılmamış sayılır ve
isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına
bildirilir.
ÖN SEÇİM DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Jüri, bu şartnameye konu tasarım problemini çözmeleri için farklı iş deneyimleri ve
hassasiyetleri olan, tanımlanan problem için yaratıcı, çağdaş, sanatsal ve özgün fikirler
üretebilecek, tercihen profesyonel ölçekte meslek pratiği yürüten, tanımlanan sanat ve tasarım
problemini çözümlerken, ortamı teşvik edici katkı sunabilecek 8 (sekiz) tasarımcı ekibi seçecektir.
Seçim aşağıda yer alan kıstaslara göre yapılacaktır:
1. Referanslar (% 40)
Aşağıdaki kıstaslar eşliğinde “a” en yüksek, “f” en düşük değerlendirme puanını alacak
şekilde yapılacaktır: (Birden fazla kriterden puan alınması durumunda en yüksek puan
değerlendirmeye alınacaktır.)
a. KİK’e tabi yarışmalarda kazanılmış bir yarışma sonucu anma mekanı ve/veya hafıza
konulu ya da heykel / anıt çalışmasının uygulanmış olması.
b. Herhangi bir anma mekanı tasarımının ya da heykel / anıtının ya da çağdaş sanat eseri
veya yerleştirmesinin uygulanmış olması.
c. Anma mekanı ve/veya hafıza konulu akademik çalışmalar yapmış olmak.
d. KİK'e tabi ve anma mekanı ve/veya hafıza konulu yarışmalarda ödül almış olmak.
e. KİK'e tabi ve açık alanları konu edinen yarışmalarda ödül almış olmak.
f. KİK'e tabi yarışmalarda herhangi bir ödül almış olmak.
2. Referanslar üzerinden jüri değerlendirmesi (% 30)
Ekiplerin sunduğu referanslar jüri tarafından oy çokluğu yöntemi ile değerlendirilecektir.
3. Portfolyo tasarımı ve niyet mektubu (% 15)
Portfolyonun anlatı kurgusu ve grafik dili ile birlikte niyet mektubunun kavramsal
çerçevesi ve içeriği değerlendirilecektir
4. Ekip yapısı (% 15)
Söz konusu sanat ve tasarım probleminin ihtiyaç duyduğu çok disiplinli ekip yapısının
kurgusu değerlendirilecektir.
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3. ÖN SEÇİME KATILACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER
Ön seçime katılacaklardan istenecek belgelerden “PORTFOLYO” kimlik bilgileri ile
beraber, takvimde “ön seçim sonuçlarının ve yarışmanın ilanı” olarak belirtilen günde yarışmanın
web sitesinde yayınlanacaktır.
KİMLİK DOSYASI
● Yarışmaya katılan ekipteki her üye liste olarak verilecektir.
● TMMOB Mimarlar Odası veya TMMOB Peyzaj Mimarlar Odası’ndan bu yarışma için
yarışmacı adına düzenlenmiş üye tanıtım belgesi. Ekip olarak katılım olması halinde müellif ekip
ortaklarının mimar ve/veya peyzaj mimarı üyelerinin tamamı bu belgeleri sunacaktır.
● Şartnamenin ekinde verilen “Doğruluk Beyanı”nın (Ek 2) imzalı kopyası kimlik
dosyasının içerisine eklenecektir. Bu belge müellif olarak yer alan tüm ekip üyeleri tarafından
ayrı ayrı imzalanmalıdır.
● Ekip içinde farklı meslek disiplinlerinin yer alması jüri tarafından desteklenmektedir.
Ekip olarak katılım halinde, ekip temsilcisi herhangi bir disiplinden olabilir.
PORTFOLYO (A3 kitapçık)
● En fazla 5 (beş) referans projenin yer alacağı portfolyonun kapak sayfasında
Yarışmanın Adı, “Ön Seçim Dosyası” ibaresi ve ekip üyelerinin adı, soyadı yer alacaktır.
● Her tasarımın ilk sayfasında proje künyesi yer alacaktır. Her projeye kıstas kodları
(Referanslar için a, b, d, e ve f den birisi) eklenecektir.
● Basılı bir kopya yazışma adresine ulaşmış olmalıdır.
● Jüri, her bir referans tasarımda aşağıdaki bilgilerin yer almasını beklemektedir:
o Çalışmanın adı
o Varsa yeri
o Yılı ve durumu
o İçeriği
o Varsa işveren adı
● Portfolyoda ekip üyelerinin özgeçmişleri yer almalıdır. Ekibin ilgili konu ile ilgili
yapılmış akademik çalışma bulunması durumunda 5 referans projeye ek olarak bu çalışmanın
özeti 1 portfolyo sayfasını geçmeyecek şekilde eklenecektir.
NİYET MEKTUBU
Yarışmacılar, yarışmaya neden katılmak istediklerine dair düşüncelerini/yaklaşımlarını
anlatan bir metin hazırlamalıdır (En fazla 500 kelime). Bu metinde yarışmacının ileride sunacağı
projesi ile arasında kimliğini belli edecek şekilde doğrudan bağlantı olmamalıdır.
ÖN SEÇİM ŞARTNAMESİ ÖDEME BELGESİ
Ön seçime başvuru yapabilmek için gereken ücretin yatırıldığına ilişkin makbuz.
DİJİTAL OLARAK TESLİM EDİLECEK BELGELER
Ön seçime katılacaklardan istenen belgelerde yer alan “Portfolyo” (PDF) ve “Niyet
Mektubu” (docx) ayrıca taşınabilir bellek (USB) ortamında teslim edilecektir.
Portfolyolar 500 MB’ı geçmemelidir.
4. ÖDÜL KAZANANLARA UYGULAMA PROJESİ İŞİNİN VERİLME ESASLARI
İdare, ödül kazanan tasarımların imalat projelerini ve mesleki kontrollük hizmetlerini
yarışma şartnamesi ve ekleri hükümlerine göre ödül sahiplerine yaptıracaktır.
ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ ve YERİ
Yarışma sonuçlarının ilanından sözleşmenin imzalanmasına kadar geçecek süre içinde
İdare ile yarışmacı arasında doğabilecek anlaşmazlıklar, önce jüri hakemliğinde, anlaşma
sağlanamaması halinde İstanbul Mahkemeleri’nde çözümlenecektir.
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İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörlüğünden:
İlan Tarihi
: 14.03.2021
Son Başvuru Tarihi : 28.03.2021
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemizin akademik birimlerine öğretim elemanları
alınacaktır.
FAKÜLTE

ANABİLİM

KADRO

DALI

UNVANI

SAYI

ARANILAN NİTELİKLER
ÜDS/YDS/YÖKDİL sınavlarından 80 ve
üzerinde dil puanı almış olmak, Tıp

Anatomi

Doçent

1

Fakültesi mezunu, anatomi alanında tıpta
uzmanlık yapmış olmak, Deneysel hayvan
çalışmaları, cerrahi anatomi ve sinir
bilimleri alanında deneyimli olmak
ÜDS/YDS/YÖKDİL sınavlarından 80 ve
üzerinde dil puanı almış olmak, Tıp

Profesör/
Fizyoloji

Doçent/

1

Dr. Öğretim Üyesi

Fakültesi mezunu, fizyoloji alanında tıpta
uzmanlık ya da doktora yapmış olmak,
Tercihen spor fizyolojisi alanında
deneyimli olmak

Tıp Fakültesi

ÜDS/YDS/YÖKDİL sınavlarından 80 ve
HistolojiEmbriyoloji

Dr. Öğretim Üyesi

1

üzerinde dil puanı almış olmak, Tıp
Fakültesi mezunu, histoloji embriyoloji
alanında doktora sahibi olmak
ÜDS/YDS/YÖKDİL sınavlarından 80 ve

Profesör/
Tıbbi Biyokimya

Doçent/

üzerinde dil puanı almış olmak, Tıp
1

Dr. Öğretim Üyesi

Fakültesi mezunu, tıbbi biyokimya
alanında tıpta uzmanlık ya da doktora
yapmış olmak
ÜDS/YDS/YÖKDİL sınavlarından 80 ve

Tıbbi
Mikrobiyoloji

Profesör/
Doçent Dr./

üzerinde dil puanı almış olmak, Tıp
1

Öğretim Üyesi

Fakültesi mezunu, tıbbi mikrobiyoloji
alanında tıpta uzmanlık ya da doktora
yapmış olmak
ÜDS/YDS/YÖKDİL sınavlarından 80 ve

Profesör/
Tıbbi Patoloji

Doçent/

1

Dr. Öğretim Üyesi

üzerinde dil puanı almış olmak, Tıp
fakültesi mezunu, tıbbi patoloji alanında
tıpta uzmanlık yapmış olmak
ÜDS/YDS/YÖKDİL sınavlarından 80 ve

Tıp Fakültesi

Profesör/
Tıbbi Farmakoloji

Doçent/

üzerinde dil puanı almış olmak, Tıp
1

Dr. Öğretim Üyesi

Fakültesi mezunu, tıbbi farmakoloji
alanında tıpta uzmanlık ya da doktora
yapmış olmak
Tıp Fakültesi mezunu, Nükleer Tıp uzmanı

Nükleer Tıp

Profesör

1

olmak Avrupa Nükleer Tıp Board
belgesine sahip olmak
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Tıp Fakültesi mezunu olmak, Radyasyon
onkolojisi alanında tıpta uzmanlık yapmış
olmak, Genitoüriner sistem, meme,
jinekoloji, gastrointestinal sistem

Radyasyon
onkolojisi

Profesör

1

kanserlerinin ileri radyoterapi teknikleri
(IGRT/IMRT/VMAT/SRS/SBRT)
konusunda en az 10 yıllık deneyime sahip
olmak, İleri radyoterapi teknikleri
konusunda en az 1 yıllık yurtdışı
deneyimine sahip olmak
Göz hastalıkları alanında tıpta uzmanlık
yapmış olmak, Tıbbi retina, cerrahi retina

Tıp Fakültesi

Göz Hastalıkları

Profesör

1

ve oküler enfeksiyonlar konusunda
deneyimli olmak Göz içi enfeksiyonlar ve
makula ödemi konusunda çalışmalar
yapmak
Üroloji alanında tıpta uzmanlık yapmış

Üroloji

Profesör

1

olmak, Nöroüroloji ve pelvik organ
prolapsus cerrahisi konularında çalışmış
olmak, uluslararası yayınlara sahip olmak
İç Hastalıklarında Tıpta uzmanlık yapmış
olmak, Gastroenteroloji yan dal uzmanlığı
yapmış olmak İnflamatuvar barsak

İç Hastalıkları

Profesör

1

hastalıkları, Endoskopik retrograd kolanjio
pankreatikografi (ERCP) ve terapötik
endoskopik işlemler ile ilgili klinik
deneyime sahip olmak

Ağız diş ve çene
cerrahisi

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak,
Dr. Öğretim Üyesi

1

Oral kanserler konusunda çalışmış olan
adaylar
Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak,
Protetik materyallerin ve implantların

Profesör

1

bulunan ve en az 10 yıllık profesörlük

Protetik diş
Diş

deneyimi bulunan adaylar

tedavisi

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak,

Hekimliği
Fakültesi

sitotoksisiteleri konusunda çalışmaları

Dr. Öğr. Üyesi

1

Seramiklerin yaşlandırılması ve
temporomandibuler eklem konularında
çalışmış olan adaylar
Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak,
Ortodontik tedavi sırasında diş dokusunu

Ortodonti

Profesör

1

koruyucu ve önleyici uygulamalar
konusunda çalışmaları olan ve en az 1 yıl
yurtdışı akademik deneyimi bulunan
adaylar
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Hekimliği
Fakültesi

Sağlık
Bilimleri
Fakültesi
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Pedodonti
(Çocuk diş
hekimliği)

Dr. Öğr. Üyesi

1

Endodonti

Dr. Öğr. Üyesi

1

Periodontoloji

Dr. Öğr. Üyesi

1

Diş hastalıkları ve
tedavisi
(Restoratif diş
tedavisi)

Dr. Öğr. Üyesi

1

Ağız diş ve çene
radyolojisi
(Oral diagnoz)

Prof./
Doç./
Dr. Öğr. Üyesi

1

Profesör/
Doçent/
Dr. Öğretim üyesi

2

Doçent

1

Profesör/
Doçent/
Dr. Öğretim üyesi

3

Profesör/
Doçent/
Dr. Öğretim üyesi

2

Acil Yardım ve
Afet Yönetimi

Perfüzyon

Ergoterapi

Odyoloji
Sağlık
Bilimleri
Fakültesi
Dil ve Konuşma
Terapisi

Çocuk Gelişim

Dr. Öğretim Üyesi

1

Profesör/
Doçent/
Dr. Öğretim Üyesi

3

Profesör/
Doçent/
Dr. Öğretim Üyesi

2

Profesör

1

Dr. Öğretim Üyesi

2

Profesör/
Doçent/
Dr. Öğretim üyesi

1
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Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak,
Çocuklarda immünolojik hastalıklar
konusunda çalışmaları bulunan ve diş
hekimliği eğitimi alanında çalışmalar
yapmış olan
Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak,
Orofasiyal ağrı ve ağrı biyolojisi
konularında çalışmış olan adaylar
Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak,
İmplant stabilitesi ve implant yerleştirme
torku konularında çalışmış olan adaylar
Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak,
Kompozit restorasyonların renk uyumu
konusunda çalışmış olan adaylar
Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak,
Ağız kanserleri öncü lezyonlarının erken
tanı yöntemleri konusunda çalışmış, CBCT
ve USG cihazları ile ilgili klinik tecrübeye
sahip adaylar, olmak.
Tıpta Uzmanlık eğitimi almış olmak veya
İşletme veya Yönetim Bilimleri alanında
doktora yapmış olmak
İç Hastalıkları alanında tıpta uzmanlık
yapmış olmak, Endokrinoloji ve
metabolizma hastalıkları bilim alanında
ulusal ve uluslararası yeterlik belgesine
sahip olmak
Göğüs kalp damar cerrahisi alanında tıpta
uzmanlık eğitimi yapmış olmak veya
perfüzyon lisans mezunu olup sağlık
alanında doktora yapmış olmak
Ortopedi ve Travmatoloji alanında tıpta
uzmanlık yapmış olmak
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Yüksekokulu mezunu olup Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon alanında doktora yapmış
olmak
Kulak Burun Boğaz alanında tıpta
uzmanlık veya Dil ve Konuşma
Bozuklukları veya Odyoloji alanında
doktora yapmış olmak
Dil ve Konuşma Bozuklukları veya
Odyoloji alanında doktora yapmış olmak
Nöroloji alanında tıpta uzmanlık yapmış
olmak
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi veya Çocuk
Sağlığı ve Eğitimi alanında doktora yapmış
olmak
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında tıpta
uzmanlık yapmış olmak

Sayfa : 94
Sağlık
Hizmetleri
Meslek
Yüksekokulu
Sağlık
Hizmetleri
Meslek
Yüksekokulu
Sağlık
Hizmetleri
Meslek
Yüksekokulu

Sağlık
Hizmetleri
Meslek
Yüksekokulu
Sağlık
Hizmetleri
Meslek
Yüksekokulu

Sağlık
Hizmetleri
Meslek
Yüksekokulu

Sağlık
Hizmetleri
Meslek
Yüksekokulu
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Tıbbi
Görüntüleme
Teknikleri

Anestezi

Ortopedik Ortez
ve Protez
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1

Fizik lisans mezunu olmak Nükleer fizikte
deneysel yöntemler konusunda doktora
yapmış olmak

Profesör

1

Anestezi ve reanimasyon alanında tıpta
uzmanlık yapmış olmak, Obstetrik
olgularda epidural uygulamalarda
deneyimli olmak

Dr. Öğretim üyesi

2

Ortopedi ve Travmatoloji alanında tıpta
uzmanlık yapmış olmak

Öğretim Görevlisi

1

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında
yüksek lisans yapmış olmak veya lisans
mezunu olup belgelendirmek kaydıyla ilgili
alanda en az 10 yıl tecrübe sahibi olmak

Dr. Öğretim Üyesi

2

Göz Hastalıkları alanında tıpta uzmanlık
yapmış olmak

Öğretim görevlisi

1

Alanında yüksek lisans yapmış olmak veya
belgelendirmek kaydıyla alanda en az 5 yıl
tecrübeye sahip olmak

3

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında
Tıpta Uzmanlık yapmış olmak veya Çocuk
sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanında
doktora veya okul öncesi eğitimi alanında
doktora yapmış olmak

Dr. Öğretim Üyesi

Optisyenlik

Çocuk Gelişimi

Profesör/
Doçent/
Dr. Öğretim üyesi

Profesör/
Doçent/
Tıbbi Laboratuvar
Dr. Öğretim Üyesi
Teknikleri

2

Öğretim Görevlisi

1

Dr. Öğretim Üyesi

2

Diş Hekimliği Fakültesi Mezunu olmak,
periodontoloji uzmanı olup implantoloji ve
dijital görüntüleme alanında deneyimli
olmak veya ağız diş ve çene cerrahisi
alanında uzmanı olup alveoler kemik
ogmentasyonu ve kemik rejenerasyonu
alanında deneyimli olmak

1

Diş Hekimliği Fakültesi Mezunu olup
restoratif ve endodontik tedaviler ve genel
anestezi ve sedasyon eşliğinde dental
tedavilerde deneyimli olmak

2

Tıpta Uzmanlık veya Eczacılık fakültesi
mezunu olup eczacılık ile ilgili doktora
yapmış olmak

1

Eczacılık Fakültesi mezunu olup yüksek
lisans yapıyor olmak veya belgelendirmek
kaydıyla alanında deneyim sahibi olmak

Ağız ve Diş
Sağlığı

Öğretim Görevlisi

Profesör/
Doçent/
Sağlık
Dr. Öğretim Üyesi
Hizmetleri
Eczane hizmetleri
Meslek
Yüksekokulu
Dr. Öğretim Üyesi

Tıbbi Biyokimya veya Tıbbi Mikrobiyoloji
veya Tıbbi Parazitoloji veya Tıbbi Patoloji
alanında tıpta uzmanlık yapmış olmak
Biyoloji alanında lisans mezunu olmak,
yüksek lisans yapmış olmak veya
belgelendirmek kaydıyla ilgili alanda en az
10 yıl tecrübe sahibi olmak

14 Mart 2021 – Sayı : 31423

RESMÎ GAZETE
Profesör/
Doçent/
Dr. Öğretim Üyesi

Sağlık
Hizmetleri
Meslek
Yüksekokulu

Sağlık
Hizmetleri
Meslek
Yüksekokulu

Sağlık
Hizmetleri
Meslek
Yüksekokulu

Patoloji
Laboratuvar
Teknikleri

1
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Tıp Fakültesi Mezunu olup Tıbbi Patoloji
alanında tıpta uzmanlık yapmış olmak
Tıp Fakültesi Mezunu olup Tıbbi Patoloji
alanında tıpta uzmanlık yapmış olmak
Meme patolojisi ve jinekopatolojide
deneyimli olmak. Sıvı bazlı sitoloji
konusunda yurt dışında kurs eğitimi almış
olmak.
Biyoloji veya Tıbbi parazitoloji alanında
yüksek lisans yapmış olmak

Profesör

1

Öğretim Görevlisi

1

Profesör/
Doçent/
Dr. Öğretim Üyesi

2

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Tıpta
uzmanlık eğitimi yapmış olmak

Öğretim Görevlisi

1

Veterinerlik lisans mezunu olmak ve
Anatomi alanında Doktora yapmış olmak
veya Hemşirelik bölümü mezunu olmak,
Cerrahi Hemşireliğinde yüksek lisans
yapıyor olmak veya yapmış olmak

Profesör/
Doçent/
Dr. Öğretim Üyesi

2

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Tıpta
uzmanlık eğitimi yapmış olmak

1

Hemşirelik Bölümü Mezunu olup, İç
hastalıkları hemşireliği alanında doktora
yapıyor olmak veya fizik bölümünden
mezun olup, alanında yüksek lisans yapmış
olmak

Otopsi
Yardımcılığı

Nükleer tıp
Teknikleri
Öğretim Görevlisi

Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.
İlana İlişkin Öğretim Görevlisi Ön Değerlendirme, Sınav ve Sonuç Tarihlerine İlişkin Bilgilere
Aşağıda Yer Verilmiştir
İlan Başlama Tarihi
14 Mart 2021
Son Başvuru Tarihi
28 Mart 2021
Ön Değerlendirme İlan Tarihi
29 Mart 2021
Kampus - 31 Mart 2021
Sınav Giriş Yeri, Tarihi ve Saati
Saat 12:00-13:00 arası
Sonuç Açıklama Tarihi
1 Nisan 2021
Ön Değerlendirme ve Sınav Sonuçlarının
www.tinaztepe.edu.tr
Açıklanacağı İnternet Adresi
Öğretim Üyesi Kadroları İçin Gerekli Belgeler:
1- Başvurdukları birim ve ana bilim dalını belirten dilekçe
2- YÖK Formatında özgeçmiş
3- Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)
4- 2 adet vesikalık fotoğraf
5- Nüfus cüzdanı örneği
6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik
belgesi)
(Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış
olması).
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7- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında eğitim verildiğine dair belge
8- Profesör kadroları için 6 Takım Yayın Dosyası, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi
Kadroları için 4 Takım Yayın Dosyası
Öğretim Görevlisi Kadroları İçin Gerekli Belgeler:
1- Başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçe
2- Dilekçelerinde Merkezi Sınav Muafiyetinden Faydalanmayı Talep Edenlerin,
Muafiyetlerini İlgili Yönetmelik Uyarınca Kanıtlar Belgesi (Tam Zamanlı Öğretim Elemanı
Kadrolarında Çalışmış veya Çalışmakta Olduklarını Gösterir Onaylı Çalışma Belgesi.)
3- YÖK Formatında özgeçmiş + CV
4- 2 Adet vesikalık fotoğraf
5- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, yüksek lisans diplomaları ve varsa doktora
öğrenci belgeleri)
6- Onaylı Transkript Belgeleri (Lisans/Yüksek Lisans/Doktora)
7- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
8- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı belgesi /Alanında ALES puan
türünde en az 70 Puan almış olmak. (Muafiyet: Doktora veya Tıpta, Diş Hekimliğinde,
Eczacılıkta ve Veteriner Hekimlikte Uzmanlık ya da Sanatta Yeterlik Eğitimini Tamamlamış
Olanlarda, Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu Tarafından Belirlenen Uzmanlık
Alanlarına Atanacak Olanlarda, Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Kadrolarında
Çalışmış veya Çalışmakta Olanlarda Merkezi Sınav Şartı Aranmaz.)
9- Alanında Tezli Yüksek Lisans derecesine sahip olmak ya da Lisans mezunu olup
belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak. (Tecrübe gösterir belge
sunacak adaylar, çalışılan meslek kodlarını gösterir sigortalı hizmet döküm belgesi, çalışılan
yerlerden alınan ıslak imzalı iş deneyim belgesi, kamu çalışanı için onaylı hizmet belgesi ibraz
etmek zorundadırlar)
10- Adli Sicil Kaydı
11- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge,
12- Varsa ilgili alanda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya.
NOTLAR:
1-Yayın dosyaları; bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan
atıflar, sanat eserleri, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanlar, eğitim-öğretim faaliyetleri,
yönetiminizde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmaları,
üniversite veya enstitüsüne katkıları kapsayan bilgi ve belgelerin yer aldığı, Profesör kadrosuna
başvurular için 6 adet takım dosya, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvurular için 4
adet takım dosyadan oluşmalıdır. Dosyada yer alan eserlerden biri, başlıca araştırma eseri olarak
seçilmelidir. 1 takım dosya, hard copy (kağıt baskı) olarak hazırlanmalıdır. Diğer 5 kopya
(Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi Kadroları için 3 kopya) ise tercihe bağlı olarak elektronik
ortamda ayrı ayrı olmak üzere flash diske ya da CD’ye kaydedilerek teslim edilmelidir.
2-Başvurular şahsen veya kargo / posta yoluyla yapılabilecektir. Belirtilen şartları
taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ya da elektronik ortamda başvuran adayların
başvuruları dikkate alınmayacaktır. İlanımız www.tinaztepe.edu.tr adresinde yayınlanmaktadır.
BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ Aydoğdu Mahallesi, 1267/1 Sokak, No: 4 35400
Buca/İZMİR
Telefon: 0850 822 4988 351/1-1
2205/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Tol Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kayseri ili, Melikgazi İlçesi, 1773 ada, 1 parsel üzerindeki 1632559 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (ç) ve (l) bendi ile 6.
maddesinin 4. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 50116 Ticaret Sicil No
ile Kayseri Ticaret Odasına kayıtlı 3040 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tol Yapı
Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan
men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Tol Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan
sorumlu denetim elemanları Hamdi ATAY (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 31337, Oda Sicil No: 38289), İbrahim AYAN’ın (İnşaat Mühendisi, Yardımcı
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 45162) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Tol Yapı Denetim
Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Münire Elif BÖLÜK’ün (Mimar, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No: 45487) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya
laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 08.03.2021 tarihli ve 450833 sayılı Olur’u
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2199/1/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Rave Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kahramanmaraş ili, Dulkadiroğlu ilçesi, 7427 ada, 3 parsel üzerindeki 1277061 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g)
bentleri, 3.maddesinin 2.fıkrası, 8.maddesinin 1.fıkrasının (g) bendinin ikinci alt bendi ile Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin (l), 9.maddesinin 1. ve 9. fıkrası,
14.maddesinin 1.fıkrası, 15.maddesinin 1.fıkrasının (b) bendi ve 4.fıkrasında öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan; 14090 Ticaret Sicil No ile Kahramanmaraş Ticaret Odasına kayıtlı
2357 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Rave Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan
men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Rave Yapı Denetim
Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Ramazan ALTUN’un (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 19313, Oda Sicil No: 57880) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde
herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir
yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 08.03.2021
tarihli ve 450774 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2199/2/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Gümüşer Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kahramanmaraş ili, Göksun ilçesi, 230 ada, 13 parsel üzerindeki 1431242 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g)
bentleri, 8.maddesinin 1.fıkrasının (g) bendinin birinci alt bendi ile Yapı Denetimi Uygulama
Yönetmeliğinin 5.maddesinin (l), 9.maddesinin 1. ve 3. fıkrası, 14.maddesinin 1.fıkrası,
15.maddesinin 1. ve 4.fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10812 Ticaret
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Sicil No ile Kahramanmaraş Ticaret Odasına kayıtlı 1232 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip
Gümüşer Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni
iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan
tarihinden itibaren başlatılması, Gümüşer Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Harun
GÜMÜŞER’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17255, Oda Sicil
No: 47227) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya
laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 08.03.2021 tarihli ve 450817 sayılı Olur’u
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2199/3/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Gümüşer Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kahramanmaraş ili, Göksun ilçesi, 128 ada, 196 parsel üzerindeki 1592596 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g)
bentleri, 8.maddesinin 1.fıkrasının (g) bendinin birinci alt bendi ile Yapı Denetimi Uygulama
Yönetmeliğinin 5.maddesinin (l), 9.maddesinin 1. ve 3. fıkrası, 14.maddesinin 1.fıkrası,
15.maddesinin 1. ve 4.fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10812 Ticaret
Sicil No ile Kahramanmaraş Ticaret Odasına kayıtlı 1232 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip
Gümüşer Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni
iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan
tarihinden itibaren başlatılması, Gümüşer Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Harun
GÜMÜŞER’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17255, Oda Sicil
No: 47227) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya
laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 08.03.2021 tarihli ve 450792 sayılı Olur’u
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2199/4/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Ihlara Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Aksaray ili, Merkez ilçesi, 4351 ada, 25 parsel üzerindeki 1609944 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) bendinde öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10344 Ticaret Sicil No ile Aksaray Ticaret Odasına kayıtlı
3072 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ihlara Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan
men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Ihlara Yapı Denetim
Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Taner SALİHİ’nin (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:
31415, Oda Sicil No: 36819) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı
denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya
laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 08.03.2021 tarihli ve 450376
sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2199/5/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
HTG Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Aksaray ili, Merkez Topakkaya Kasabası, 19 pafta, 2065 parsel üzerindeki 1457766 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c)
bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 9455 Ticaret Sicil No ile Aksaray
Ticaret Odasına kayıtlı 2657 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip HTG Yapı Denetim
Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
başlatılması, HTG Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Elmas KÖKSAL’ın (Mimar,
Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 50567) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde
herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir
yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 08.03.2021
tarihli ve 450328 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2199/6/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
HTG Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Aksaray ili, Merkez İlçesi, 3970 ada, 5 parsel üzerindeki 1401817 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) bendinde öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 9455 Ticaret Sicil No ile Aksaray Ticaret Odasına kayıtlı
2657 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip HTG Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan
men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, HTG Yapı Denetim
Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Elmas KÖKSAL’ın (Mimar, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:
50567) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun
ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 08.03.2021 tarihli ve 450345 sayılı Olur’u ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2199/7/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
HTG Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Aksaray ili, Merkez İlçesi, 5663 ada, 17 parsel üzerindeki 1435792 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) bendinde öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 9455 Ticaret Sicil No ile Aksaray Ticaret Odasına kayıtlı
2657 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip HTG Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan
men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, HTG Yapı Denetim
Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Elmas KÖKSAL’ın (Mimar, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:
50567) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun
ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 08.03.2021 tarihli ve 450278 sayılı Olur’u ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2199/8/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Bina Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Aksaray ili, Merkez İlçesi, 18L-2 pafta, 2215 ada, 9 parsel üzerindeki 1277788 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) bendinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 7259 Ticaret Sicil No ile Aksaray Ticaret
Odasına kayıtlı 1010 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bina Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne,
aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi,
yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bina
Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Engin ARSLAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17934, Oda Sicil No: 54899), Nazmi EKİNCİ (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17946, Oda Sicil No: 30618), Ramazan KOÇAK
(Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17349, Oda Sicil No:14419),
Metin PERVAN’ın (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17327, Oda
Sicil No: 50417) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya
laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 08.03.2021 tarihli ve 450302 sayılı Olur’u
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2199/9/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Kanyon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Aksaray ili, Merkez İlçesi, 1709 ada, 13 parsel üzerindeki 1397980 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) bendinde öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10040 Ticaret Sicil No ile Aksaray Ticaret Odasına kayıtlı
1056 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kanyon Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un
8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan
men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Kanyon Yapı Denetim
Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Savaş YİĞİT’in (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:24576, Oda Sicil No: 70645) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı
denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya
laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 08.03.2021 tarihli ve 450254
sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2199/10/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Pastel Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Aksaray ili, Merkez İlçesi, 1361 ada, 3 parsel üzerindeki 1419896 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) bendinde öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 9523 Ticaret Sicil No ile Aksaray Ticaret Odasına kayıtlı
2660 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Pastel Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan
men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Pastel Yapı Denetim
Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı İbrahim KOÇER’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 29416, Oda Sicil No: 78100) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi
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bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı
denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 08.03.2021
tarihli ve 450655 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2199/11/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Ağa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, 9430 ada, 25 parsel üzerindeki 894144 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 70293 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret
Odasına kayıtlı 1954 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ağa Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı
Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş
almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık
Makamının 08.03.2021 tarihli ve 450848 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2199/12/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Mekanik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Kemer ilçesi, 937-939-940-942-943-945-1135-1137-1139-1141 parsel
üzerindeki 788780 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.
maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan;
54327-56599 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 780 nolu Yapı Denetim İzin
Belgesine sahip Mekanik Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir)
yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî
Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık Makamının 08.03.2021 tarihli ve 450857
sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2199/13/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Mab Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul ili, Büyükçekmece ilçesi, F21D22C1B pafta, 580 ada, 11 parsel üzerindeki
1489816 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin
4.fıkrasının (c) ve (g) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 99667-5 Ticaret
Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 2767 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mab
Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş
almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan
tarihinden itibaren başlatılması, Mab Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Barış
BAKIRHAN’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24845, Oda Sicil No:
64950) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun
ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 08.03.2021 tarihli ve 450866 sayılı Olur’u ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2199/14/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Sismik Yapı Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul ili, Şişli ilçesi, 1997 ada, 15 parsel üzerindeki 1374820 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a) bendinde öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 462600-410182 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret
Odasına kayıtlı 40 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sismik Yapı Denetim Hizmetleri
A.Ş.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Sismik Yapı Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin kuruluş ortağı Şinasi BAYRAKTAR’ın
(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 642, Oda Sicil No: 23644) yeni iş
almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda
teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da
olmaması Bakanlık Makamının 08.03.2021 tarihli ve 450877 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2199/15/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Zeg Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul ili, Maltepe ilçesi, G22A03C1A pafta, 15494 ada, 14 parsel üzerindeki 1360673
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve
(g) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 855786 Ticaret Sicil No ile
İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 1865 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Zeg Yapı Denetim
Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Zeg Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Mustafa KUKULA’nın (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 32071, Oda Sicil No: 59427) yeni iş almaktan men
cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev
almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık
Makamının 08.03.2021 tarihli ve 450889 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2199/16/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Zeg Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul ili, Maltepe ilçesi, G22A08B3D pafta, 16373 ada, 300 parsel üzerindeki 1381114
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a)
bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 855786 Ticaret Sicil No ile İstanbul
Ticaret Odasına kayıtlı 1865 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Zeg Yapı Denetim
Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Zeg Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Mustafa KUKULA’nın (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 32071, Oda Sicil No: 59427) yeni iş almaktan men
cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev
almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık
Makamının 08.03.2021 tarihli ve 450901 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2199/17/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Tema Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul ili, Maltepe ilçesi, 29 pafta, 16713 ada, 19 parsel üzerindeki 1121829 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g)
bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 602060-549642 Ticaret Sicil No ile
İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 620 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tema Yapı Denetim
Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Tema Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Sirvet KÜÇÜKAKYÜZ’ün (İnşaat
Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 66903) yeni iş almaktan men cezası süresi
içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve
başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının
08.03.2021 tarihli ve 450619 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2199/18/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Antalya ili, Konyaaltı İlçesi, 20017 ada, 09 parsel üzerindeki 41071 YİBF nolu yapı ile
ilgili olarak, Asturem Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin 23.08.2017 tarihli ve 30163 sayılı Resmi Gazete
ilanında hakkında sehven işlem yapılan Ramazan PAKIR (Elektrik Mühendisi, Yardımcı Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No: 28646) hakkında, yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi
bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir
yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça uygulanan
işlemlerin iptal edilmesi Bakanlık Makamının 08.03.2021 tarihli ve 450404 sayılı Olur’u ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2199/19/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Genyap Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul ili, Şişli ilçesi, 282 pafta, 1762 ada, 39 parsel üzerindeki 845514 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g)
bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 602235/549817 Ticaret Sicil No ile
İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 670 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Genyap Yapı
Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan
men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Genyap Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Gülnur ÜRETEN’in (Mimar, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 656, Oda Sicil No: 12057) yeni iş almaktan men cezası
süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev
almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık
Makamının 08.03.2021 tarihli ve 450453 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2199/20/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Göksen Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Ankara ili, Etimesgut ilçesi, 46651 ada, 4 parsel üzerindeki 1288754 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bendinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 190550 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret
Odasına kayıtlı 396 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Göksen Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne,
aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi,
yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Göksen
Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Tülin YÜKSEL’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 29085, Oda Sicil No: 84352) yeni iş almaktan men cezası
süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev
almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık
Makamının 08.03.2021 tarihli ve 450479 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2199/21/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Sahil Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Kaş ilçesi, 1359 parsel üzerindeki 1062975 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı
Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan; 46514 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 493 nolu
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sahil Yapı Denetim A.Ş.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası
süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık Makamının 08.03.2021
tarihli ve 450516 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2199/22/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Mekanik Yapı Denetim Ltd.Şti. ve Barida Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim
sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Alanya ilçesi, 1812 ada, 02 parsel üzerindeki 855883 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 54327-56599 Ticaret Sicil No ile Antalya
Ticaret Odasına kayıtlı 780 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mekanik Yapı Denetim
Ltd.Şti. ve 67770-69960 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 1617 nolu Yapı
Denetim İzin Belgesine sahip Barida Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası
süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Barida Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin
kuruluş ortağı Durmuş Ali ORHAN’ın (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No: 85909) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya
laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 08.03.2021 tarihli ve 450546 sayılı Olur’u
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2199/23/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Mekanik Yapı Denetim Ltd.Şti. ve Barida Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim
sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Alanya ilçesi, 1812 ada, 03 parsel üzerindeki 855886 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 54327-56599 Ticaret Sicil No ile Antalya
Ticaret Odasına kayıtlı 780 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mekanik Yapı Denetim
Ltd.Şti. ve 67770-69960 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 1617 nolu Yapı
Denetim İzin Belgesine sahip Barida Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası
süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Barida Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin
kuruluş ortağı Durmuş Ali ORHAN’ın (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No: 85909) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya
laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 08.03.2021 tarihli ve 450574 sayılı Olur’u
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2199/24/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Vera Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kocaeli İli, İzmit İlçesi, 386 ada, 33 parsel üzerindeki 1294375 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a) bendinde öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 18890 Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret Odasına kayıtlı
1454 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Vera Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan
men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Vera Yapı Denetim Ltd.
Şti.’nin kuruluş ortağı Ahmet GÜMÜŞ’ün (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda
Sicil No:101126) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya
laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 08.03.2021 tarihli ve 450731 sayılı Olur’u
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2199/25/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Yapıtek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kocaeli İli, Çayırova İlçesi, 407 ada, 16 parsel üzerindeki 996988 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 671134 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret
Odasına kayıtlı 921 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yapıtek Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne,
aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi,
yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Yapıtek
Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Ellez TOSUN (İnşaat Mühendisi, Uygulama
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Denetçisi, Denetçi No: 18006, Oda Sicil No:54194) ve Onur Beraat COŞKUNER’in (İnşaat
Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:61747) yeni iş almaktan men cezası süresi
içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve
başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının
08.03.2021 tarihli ve 450745 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2199/26/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Nisan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Edirne İli, Merkez İlçesi, 444 ada, 16 parsel üzerindeki 1105729 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 7139/10099 Ticaret Sicil No ile Edirne Ticaret
ve Sanayi Odasına kayıtlı 1872 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Nisan Yapı Denetim Ltd.
Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Nisan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Bayram VİRLAN (Elektrik
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17829, Oda Sicil No:3920) yeni iş
almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda
teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da
olmaması Bakanlık Makamının 08.03.2021 tarihli ve 450763 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2199/27/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Nüans Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul ili, Şişli İlçesi, 303 pafta, 1946 ada, 141 parsel üzerindeki 804629 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g)
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 674638 Ticaret Sicil No ile İstanbul
Ticaret Odasına kayıtlı 922 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Nüans Yapı Denetim
Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Nüans Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Mehmet SINAR (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7768, Oda Sicil No: 36861), Timurhan
KOÇARSLAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24261, Oda Sicil No:
64036) ve Feyzullah Fatih ALTUNCU’nun (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:
18204, Oda Sicil No: 53259) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı
denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya
laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması, Bakanlık Makamının 08.03.2021 tarihli ve 449904
sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2199/28/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
AKS Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul ili, Şişli İlçesi, 144 pafta, 994 ada, 58 parsel üzerindeki 881211 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a) bendinde öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 576545 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı
510 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip AKS Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası
süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, AKS Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş
ortağı Savaş EŞKİYAKIRAN (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:
34187) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun
ortağı da olmaması, Bakanlık Makamının 08.03.2021 tarihli ve 449927 sayılı Olur’u ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2199/29/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Yiğiter Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul ili, Şişli İlçesi, 246DY4B pafta, 10282 ada, 2 parsel üzerindeki 1430372 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a)
bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 80405-5 Ticaret Sicil No ile İstanbul
Ticaret Odasına kayıtlı 2666 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yiğiter Yapı Denetim
Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Yiğiter Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Burak GÜVEN (İnşaat Mühendisi,
Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 113948) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde
herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir
yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması, Bakanlık Makamının 08.03.2021
tarihli ve 449947 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2199/30/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
1453 Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul ili, Şişli İlçesi, 246DY4B pafta, 10262 ada, 6 parsel üzerindeki 1073108 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve
(g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 908011 Ticaret Sicil No ile
İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 2211 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 1453 Yapı Denetim
Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
başlatılması, 1453 Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Levent Bora KARA (İnşaat
Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 87024) yeni iş almaktan men cezası süresi
içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve
başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması, Bakanlık Makamının
08.03.2021 tarihli ve 449977 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2199/31/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Çınar Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul ili, Kadıköy İlçesi, 106/4 pafta, 368 ada, 2 parsel üzerindeki 1620410 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g)
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 587533 Ticaret Sicil No ile İstanbul
Ticaret Odasına kayıtlı 598 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çınar Yapı Denetim
Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Çınar Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Lutvi Doğan ŞAHİN (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16885, Oda Sicil No: 44518) yeni iş
almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda
teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da
olmaması, Bakanlık Makamının 08.03.2021 tarihli ve 450002 sayılı Olur’u ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2199/32/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
ASV Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Ankara ili, Etimesgut İlçesi, 04D-1B/04A-4C pafta, 46651 ada, 4 parsel üzerindeki
1328919 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin
4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 106040
Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 149 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip
ASV Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş
almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan
tarihinden itibaren başlatılması, ASV Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Rızvan
KAYALAR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20787, Oda Sicil No:
51740) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun
ortağı da olmaması, Bakanlık Makamının 08.03.2021 tarihli ve 450023 sayılı Olur’u ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2199/33/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
ASV Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Ankara ili, Etimesgut İlçesi, 04D-1B/04A-4C pafta, 46651 ada, 4 parsel üzerindeki
1328923 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin
4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 106040
Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 149 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip
ASV Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş
almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan
tarihinden itibaren başlatılması, ASV Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Rızvan
KAYALAR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20787, Oda Sicil No:
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51740) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun
ortağı da olmaması, Bakanlık Makamının 08.03.2021 tarihli ve 450095 sayılı Olur’u ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2199/34/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Bayden Yapı Denetim Ticaret Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Adana ili, Seyhan İlçesi, 10298 ada, 2 parsel üzerindeki 959069 YİBF nolu (B Blok)
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g)
bentleri, 3. maddesi ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (l)
bendi ve 6. maddesinin 5. ve 6. Maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan;
39966 Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 302 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine
sahip Bayden Yapı Denetim Ticaret Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl
süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî
Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bayden Yapı Denetim Ticaret Ltd.Şti.’nin kuruluş
ortağı Orhan KÜÇÜK (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3911, Oda
Sicil No: 8158) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya
laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluşunun ortağı da olmaması, Bakanlık Makamının 08.03.2021 tarihli ve 450122 sayılı Olur’u
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2199/35/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Bayden Yapı Denetim Ticaret Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Adana ili, Seyhan İlçesi, 10298 ada, 2 parsel üzerindeki 959080 YİBF nolu (C Blok)
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g)
bentleri, 3. maddesi ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (l)
bendi ve 6. maddesinin 5. ve 6. maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan;
39966 Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 302 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine
sahip Bayden Yapı Denetim Ticaret Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl
süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî
Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bayden Yapı Denetim Ticaret Ltd.Şti.’nin kuruluş
ortağı Orhan KÜÇÜK (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3911, Oda
Sicil No: 8158) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya
laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluşunun ortağı da olmaması, Bakanlık Makamının 08.03.2021 tarihli ve 450148 sayılı Olur’u
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2199/36/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Bayden Yapı Denetim Ticaret Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Adana ili, Seyhan İlçesi, 10298 ada, 2 parsel üzerindeki 959058 YİBF nolu (A Blok)
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g)
bentleri, 3. maddesi ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (l)
bendi ve 6. maddesinin 5. ve 6. maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan;
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39966 Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 302 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine
sahip Bayden Yapı Denetim Ticaret Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl
süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî
Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bayden Yapı Denetim Ticaret Ltd.Şti.’nin kuruluş
ortağı Orhan KÜÇÜK (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3911, Oda
Sicil No: 8158) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya
laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluşunun ortağı da olmaması, Bakanlık Makamının 08.03.2021 tarihli ve 450177 sayılı Olur’u
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2199/37/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Karun Uşak Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Uşak ili, Merkez İlçesi, 29L-IA-ID pafta, 6655 ada, 1 parsel üzerindeki 1387310 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g)
bentleri ve 8. maddesinin 2. fıkrasının (g) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği
anlaşılan; 7314 Ticaret Sicil No ile Uşak Ticaret Odasına kayıtlı 1052 nolu Yapı Denetim İzin
Belgesine sahip Karun Uşak Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1
(bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin
Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Karun Uşak Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin
kuruluş ortakları Bekir Sinan APAYDIN (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No: 54834) ve Bora PEKER (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 50419)
yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun
ortağı da olmaması, Bakanlık Makamının 08.03.2021 tarihli ve 450206 sayılı Olur’u ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2199/38/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Genç Koza Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Zonguldak ili, Perşembe İlçesi, 169 ada, 1 parsel üzerindeki 1624105 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 7143-6718 Ticaret Sicil No ile Kdz. Ereğli
Ticaret Odasına kayıtlı 1366 .nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Genç Koza Yapı Denetim
Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Genç Koza Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep
olan sorumlu denetim elemanı Özkan Hayri AZMAN’ın ( İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 23913, Oda Sicil No: 72191) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Genç
Koza Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Özkan Hayri AZMAN’ın ( İnşaat Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23913, Oda Sicil No: 72191) yeni iş almaktan men
cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev
almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık
Makamının 08.03.2021 tarihli ve 450230 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2199/39/1-1

14 Mart 2021 – Sayı : 31423

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 111

Sayfa : 112

RESMÎ GAZETE

14 Mart 2021 – Sayı : 31423

14 Mart 2021 – Sayı : 31423

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 113

Sayfa : 114

RESMÎ GAZETE

14 Mart 2021 – Sayı : 31423

14 Mart 2021 – Sayı : 31423

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 115

Sayfa : 116

RESMÎ GAZETE

14 Mart 2021 – Sayı : 31423

14 Mart 2021 – Sayı : 31423

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 117

Sayfa : 118

RESMÎ GAZETE

14 Mart 2021 – Sayı : 31423

14 Mart 2021 – Sayı : 31423

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 119

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

2189/1-1

Sayfa : 120

RESMÎ GAZETE

14 Mart 2021 – Sayı : 31423

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

2173/1-1

14 Mart 2021 – Sayı : 31423

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 121

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

2175/1-1

Sayfa : 122

RESMÎ GAZETE

14 Mart 2021 – Sayı : 31423

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

2176/1-1

14 Mart 2021 – Sayı : 31423

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 123

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

2177/1-1

Sayfa : 124

RESMÎ GAZETE

Şekerbank T.A.Ş Genel Müdürlüğünden:

14 Mart 2021 – Sayı : 31423

14 Mart 2021 – Sayı : 31423

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 125

Sayfa : 126

RESMÎ GAZETE

14 Mart 2021 – Sayı : 31423

14 Mart 2021 – Sayı : 31423

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 127

Sayfa : 128

RESMÎ GAZETE

14 Mart 2021 – Sayı : 31423

14 Mart 2021 – Sayı : 31423

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 129

Sayfa : 130

RESMÎ GAZETE

14 Mart 2021 – Sayı : 31423

14 Mart 2021 – Sayı : 31423

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 131

Sayfa : 132

RESMÎ GAZETE

14 Mart 2021 – Sayı : 31423

14 Mart 2021 – Sayı : 31423

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 133

Sayfa : 134

RESMÎ GAZETE

14 Mart 2021 – Sayı : 31423

14 Mart 2021 – Sayı : 31423

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 135

Sayfa : 136

RESMÎ GAZETE

14 Mart 2021 – Sayı : 31423

14 Mart 2021 – Sayı : 31423

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 137

Sayfa : 138

RESMÎ GAZETE

14 Mart 2021 – Sayı : 31423

14 Mart 2021 – Sayı : 31423

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 139

2098/1-1

Sayfa : 140

RESMÎ GAZETE

14 Mart 2021 – Sayı : 31423

14 Mart 2021 – Sayı : 31423

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 141

Sayfa : 142

RESMÎ GAZETE

14 Mart 2021 – Sayı : 31423

14 Mart 2021 – Sayı : 31423

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 143

Sayfa : 144

RESMÎ GAZETE

14 Mart 2021 – Sayı : 31423

14 Mart 2021 – Sayı : 31423

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 145

Sayfa : 146

RESMÎ GAZETE

14 Mart 2021 – Sayı : 31423

14 Mart 2021 – Sayı : 31423

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 147

Sayfa : 148

RESMÎ GAZETE

14 Mart 2021 – Sayı : 31423

14 Mart 2021 – Sayı : 31423

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 149

Sayfa : 150

RESMÎ GAZETE

14 Mart 2021 – Sayı : 31423

14 Mart 2021 – Sayı : 31423

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 151

Sayfa : 152

RESMÎ GAZETE

14 Mart 2021 – Sayı : 31423

14 Mart 2021 – Sayı : 31423

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 153

Sayfa : 154

RESMÎ GAZETE

14 Mart 2021 – Sayı : 31423

İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
–– Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi
Yönetmeliği
–– Gümüşhane Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
–– İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi İhale Yönetmeliği
–– İzmir Tınaztepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
–– İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Nükleer Manyetik Rezonans Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Kayseri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Lokman Hekim Üniversitesi Dil Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
–– Lokman Hekim Üniversitesi Helal Ürün Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
–– Maltepe Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
–– Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği

1
4
7
20
42
45
46
49
52
57

İLÂN BÖLÜMÜ
61
a - Yargı İlânları
63
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
64
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin
140
Günlük Değerleri

DUYURU
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,
Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile
abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.

