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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Fırat Üniversitesinden:
FIRAT ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YAZMA UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fırat Üniversitesi Akademik Yazma 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; Fırat Üniversitesi Akademik Yazma 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 (FIRATAYM): Fırat Üniversitesi Akademik Yazma Uygulama ve Araştırma
Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Fırat Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Fırat Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
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İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Fırat Üniversitesinde çalışan akademisyenlerin İngilizce dilinde daha kaliteli yayınlar yapabilmeleri için gerekli araştırmaları yapmak ve bu araştırmalar doğrultusunda akademisyenlerin daha iyi İngilizce akademik yayın yapmasını sağlamak amacıyla gerekli faaliyetleri gerçekleştirmektir.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Akademisyenlerin akademik yazma ile ilgili ihtiyaçlarını belirlemek için ve akademisyenlerin akademik yazma becerilerini geliştirme faaliyetleri ile ilgili araştırmalar yapmak.
b) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda ortaya çıkan verileri ulusal ve uluslararası
konferanslarda sunmak ve bu konularla ilgili bilimsel yayın yapmak.
c) Ulusal ve uluslararası düzeyde diğer akademik yazma merkezleriyle birlikte projeler
planlamak ve iş birliği yapmak.
ç) Akademisyenlere, İngilizce olarak yazdıkları metinlerin üzerinden bire bir eğitimler
vermek.
d) Yurt içinde ve yurt dışında kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşu, uluslararası
kuruluş ve kişilere, akademik yazma alanında her türlü sertifika programları, diploma ve
post-diploma programları, lisans, lisansüstü ve doktora eğitim programları ile çalıştaylar planlamak.
e) Üniversite akademik personelinin uluslararası bilimsel yayın yapmasını teşvik etmek
ve üretilen bilimsel yayınlara nicelik ve nitelik yönünden katkıda bulunmak.
f) Verilecek olan birebir eğitimler ve düzenlenecek eğitim programları ile ilgili yazılı,
görsel, dijital, çevrimiçi ve benzeri her türlü öğretim materyalleri hazırlamak.
g) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminerler ve konferanslar düzenlemek.
ğ) Ulusal ve uluslararası düzeyde protokol ve sözleşmeler hazırlamak.
h) Düzenlenecek eğitim ve araştırma faaliyetleri için gerekli tüm organizasyonları gerçekleştirmek.
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, Üniversitede yabancı dilde akademik yayın yapma konusunda
çalışmaları olan ve Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda çalışan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından iki yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar
görevlendirilebilir.
(2) Müdür, kendisine yardımcı olmak üzere, Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim
elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün geçici olarak
görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarından birisi Müdüre vekâlet eder. Vekâlet altı
aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi
bir sebeple görevden ayrılması halinde müdür yardımcılarının görevi kendiliğinden sona erer.

4 Mart 2019 – Sayı : 30704

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 3

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu üyelerini toplantıya davet
etmek. Yönetimi altındaki birimleri, Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.
c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak.
ç) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, diğer araştırma ve uygulama merkezleri ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan Merkeze ilişkin programlar ve
faaliyetlerle ilgili koordinasyonu sağlamak.
d) Eğitim programlarının başarıyla ve amaca uygun olarak gerçekleşmesi için gerekli
önlemleri alarak gerekli işlemleri gerçekleştirmek.
e) Eğitim programlarının düzenlenmesinde ve Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak,
ulusal ve uluslararası düzeyde görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak veya hazırlatmak, proje
önerilerinde bulunmak.
f) Merkezin, bütçeyle ilgili önerilerini hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayını takiben Rektörün onayına sunmak; onaylanan çalışma programlarını uygulamak.
g) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Yönetim Kurulunda görüşülmesini müteakip Rektörlüğe sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Müdürün önerisi
üzerine Rektör tarafından görevlendirilen dört öğretim elemanı olmak üzere toplam yedi üyeden
oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri iki yıldır. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye aynı usulle görevlendirilir.
(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu; başkanın çağrısı üzerine
yılda en az iki kez olağan ya da gerekli hallerde olağanüstü olmak üzere salt çoğunlukla toplanır
ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Üst üste iki kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin genel strateji ve politikalarını oluşturmak, düzenlenecek çeşitli programlarla ilgili faaliyetleri değerlendirmek.
b) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programları hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.
c) Merkezin faaliyetleri konusunda kararlar almak.
ç) Merkezin, bütçeyle ilgili önerilerini görüşmek ve Rektöre sunulmak üzere son halini
vermek.
d) Müdür tarafından hazırlanan yıl sonu faaliyet raporunu görüşmek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fırat Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Aydın Üniversitesinden:
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Aydın Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik; İstanbul Aydın Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen tezli ve
tezsiz yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim
ile bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Danışman: Enstitüye kayıtlı öğrenciye rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulunca görevlendirilen öğretim üyesini,
ç) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen
bilimsel bir konunun, bir bilimsel araştırma raporu şeklinde sunulan çalışmayı,
d) Enstitü: İstanbul Aydın Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,
e) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde anabilim/anasanat dalı için tanımlanan başkanı,
f) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ile enstitüde programları bulunan anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,
g) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ile müdürün göstereceği altı aday arasından seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,
ğ) GANO: Genel Akademik Not Ortalamasını,
h) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
ı) Müdür: İlgili enstitü müdürünü,
i) Mütevelli Heyeti: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
j) Öğrenci: Lisansüstü eğitim veya sertifika programları için enstitüye kayıt olmuş öğrenciyi,
k) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
l) Rektörlük: İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünü,
m) Sanat eseri raporu: Sanat dalında yüksek lisans öğrencilerinin tez yerine hazırlayacakları çalışmayı ve yazılı raporu,
n) Senato: İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosunu,
o) Seminer: Lisansüstü öğrencilerinin ders döneminde bir veya birkaç konunun derinlemesine incelenerek ve araştırma sonuçlarının öğrenci tarafından sözlü sunum yapılarak uygulanan bir dersi,
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ö) Tez: Yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik tezi ve uygulamasını,
p) TÖMER: Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezini,
r) Üniversite: İstanbul Aydın Üniversitesini,
s) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ş) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
t) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları
Genel esaslar
MADDE 4 – (1) Yüksek lisans programlarının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma
yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.
(2) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere birinci ve ikinci lisansüstü öğretim programı şeklinde yürütülebilir.
(3) YÖK onayı ile 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. Bu programların açılması ve
yürütülmesinde YÖK tarafından belirlenen şartlar geçerlidir.
(4) Lisansüstü eğitim-öğretimin tamamının bir yabancı dilde yapıldığı programlarda
dersler, seminer ve tez savunma sınavları o dilde yapılır. Yüksek lisans tezi/projesi eğitim-öğretimin verildiği dilde ve tez yazım kurallarına uygun olarak yazılır.
Başvuru ve kabul
MADDE 5 – (1) Mezun durumda olan/olabilecek adaylar yüksek lisans programlarına
başvurabilir.
(2) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için mezun durumda olan/olabilecek
adayların, başvurduğu puan türünde Senato tarafından belirlenecek 55 puandan az olmamak
üzere ALES veya YÖK tarafından ilan edilen ALES’e eşdeğer sınavların puanına sahip olmaları
gerekir.
(3) Mezun olabilecek durumdaki adaylar programların başlangıç tarihine kadar mezuniyet belgelerini enstitüye teslim etmek zorundadırlar.
(4) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanının, güzel sanatlar
fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dalları programlarında
ise yetenek sınavı puanının %50’den aşağı olmamak şartıyla enstitü yönetim kurulunun belirlediği ölçütler çerçevesinde sıralama yapılır.
(5) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz; ancak,
enstitü kurulu teklifi ve Senato kararıyla ALES koşulu istenebilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan 55’ten az olmamak kaydıyla Senato tarafından belirlenir.
(6) Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat
dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Bu adaylar başvurduğu programlara göre
yetenek sınavına alınabilirler.
(7) Türkçe tezli yüksek lisans programlarında yabancı dil koşulu enstitü kurulu teklifi
ve Senato kararıyla istenebilir.
(8) Yabancı dil ile eğitim yapılan yüksek lisans programlarında eğitimin yapıldığı dilde
YDS/YÖKDİL ya da Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı
dil sınavları geçerlidir. Sınav puanlaması İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Programlara
Uluslararası Öğrenci Başvuru, Kabul ve Kayıt Yönergesine göre belirlenir.
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Tezli yüksek lisans programı
MADDE 6 – (1) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir kredi ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışması olmak üzere 120 AKTS kredisinden oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup
başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
(2) Öğrenci alacağı derslerin en çok ikisini, lisans öğrenimi sırasında almamış olması
kaydıyla, yüksek lisans derslerinin yanında ilave lisans derslerinden seçebilir.
(3) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı
ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.
(4) Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.
Süre
MADDE 7 – (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.
(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) Birinci yarıyılın sonunda tüm derslerinden başarılı ve GANO’su 4.00 üzerinden en
az 3.50 olan, ikinci yarıyıl akademik takvimde belirtilen “ders alma-ekleme-bırakma süresi”
sonuna kadar tez önerisi kabul edilen öğrenciler yüksek lisans tez çalışmasını üçüncü yarıyılın
sonunda bitirebilir.
Tez danışmanı atanması
MADDE 8 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için kendi üniversitesinin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç
birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en
geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim
kurulu onayı ile kesinleşir.
(2) Tez danışmanı, senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından
seçilir. Yükseköğretim kurumunda belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde üniversite senatosunun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından
başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.
(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, üniversite kadrosu içinden veya dışından en az doktora derecesine
sahip kişilerden atanabilir.
(4) Danışmanın talebi ve onayı ile enstitü yönetim kurulu kararı sonucunda danışman
değişikliği yapılabilir. Danışman değişikliği öğrencinin azami öğrenim süresini değiştirmez.
(5) Danışman başka bir yükseköğretim kurumuna atanması veya emekliye ayrılması
durumunda başlamış olduğu danışmanlıklarına, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla süreç tamamlanıncaya kadar devam edebilir. Danışman değişikliği öğrencinin azami öğrenim süresini
değiştirmez.
Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 9 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği
sonuçları ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde
sözlü olarak savunur.
(2) Araştırmada; Anket/Ölçek/Skala, biyolojik materyal kullanımı, gözlemsel ve niteliksel çalışma, niceliksel araştırma ve müdahale olması durumunda etik kurul kararı aranır.
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(3) Tezini tamamlayan öğrenci, danışmanından aldığı onay formunu tez savunma sınavına girmek üzere enstitüye teslim eder.
(4) Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana
gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir. Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesine göre işlem yapılır.
(5) Onay formuna ve intihal raporuna istinaden ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile tez jürisi atanır. Jüri, biri öğrencinin
tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden
oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.
(6) Tez jürisi belirlenen öğrenci, jüri üye sayısı kadar tezini ve tezini kaydettiği bir adet
CD’yi ilgili enstitü müdürlüğüne teslim eder.
(7) Jüri üyeleri söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle jüriye katılamayacak olan üye/üyeler katılamama gerekçelerini tezi teslim aldıkları tarihten itibaren en geç bir hafta içinde yazılı olarak enstitü müdürlüğüne bildirirler.
(8) Tez savunması için tezin jüri üyelerine teslim tarihinden sonra en az 10 gün geçmesi
gerekir. Tez savunmasının tarihi ve saati tez danışmanının koordinatörlüğünde belirlenir ve
ilgili enstitüye en geç bir hafta önceden bildirilir.
(9) Jüri üyeleri, kendilerine bildirilen tarihte tez danışmanının koordinatörlüğünde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Savunma tez çalışmasının savunulması ve bunu izleyen
soru ve cevap bölümünden oluşur. Tez savunması, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler
ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.
(10) Bir sanat alanında yüksek lisans yapan öğrencilerin ders, seminer ve uygulama çalışmalarını tamamladıktan sonra bir tez çalışması ya da tez çalışması yerine sanat eseri ve sanat
eseri raporu hazırlamaları gerekir.
(11) Jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar
enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez savunmasını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye
tutanakla bildirilir.
(12) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(13) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri
yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu süre içerisinde tez savunmasına geçerli bir
mazereti olmaksızın girmeyen veya bu savunma sonunda başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(14) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması ve aynı adlı veya yönetim kurulunca
uygun görülecek benzer bir tezsiz yüksek lisans programının enstitü bünyesinde yer alması halinde; tezsiz yüksek lisans programının gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla, kendisine
tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Diploma
MADDE 10 – (1) Tez savunmasında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen
mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en
az üç kopyasını, üç adet tez yayınlama izin formunu ve bir adet CD ortamında elektronik kopyasını (Pdf ve Word formatında, tez yayınlama ve izin formunda belirtilen tez referans numarası
adı ile kayıt edilmiş olarak) tez savunmasına 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.
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(2) Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği
kesilir.
(3) Üniversite enstitüleri bünyesinde eğitim-öğretim yapılan tezli yüksek lisans programı öğrencilerinin mezun olabilmeleri için enstitüye tezin ilk teslimi ile birlikte, İstanbul Aydın
Üniversitesi adresli, ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde bir makalesinin yayımlanmış
veya yayına kabul edilmiş olması veya hakemli ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılarda
sunulan, eleştiriden geçmiş, tartışılmış ve bildiriler kitabında tam metinli veya özeti yayımlanmış bildirisi olması zorunludur. Yayın şartı aranmayacak yüksek lisans programları ve yayın
şartı yerine geçecek olan koşullar Senato tarafından belirlenir.
(4) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin
sınav jürisi tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.
(5) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin
Yönergeye uygun şekilde YÖK Başkanlığına gönderilir.
Tezsiz yüksek lisans programı
MADDE 11 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den
az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.
(2) Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi
kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.
(4) Tezsiz yüksek lisans programının sonunda ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü kurulu kararıyla senato tarafından belirlenen esaslara göre yeterlik
sınavı/uygulamaları aranabilir.
Süre
MADDE 12 – (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 13 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya doktora dereceli bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın
sonuna kadar belirler.
(2) Danışman; ilgili anabilim/anasanat dalındaki öğretim üyeleri, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalında bu nitelikte bir öğretim üyesi bulunmadığı veya sayıca yeterli olmadığı
durumda yakın programlarda görev yapan öğretim üyeleri veya ilgili anabilim/anasanat dalındaki doktora derecesine sahip öğretim görevlileri arasından belirlenir.
(3) Danışmanın herhangi bir nedene bağlı talebi, anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ve enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir. Danışman değişikliği
öğrencinin azami öğrenim süresini değiştirmez.
(4) Danışmanın başka bir yükseköğretim kurumuna atanması ve yer değiştirmesi veya
emekliye ayrılması durumunda başlamış olan danışmanlıkları, süreç tamamlanıncaya kadar
anabilim/anasanat dalının önerisi ile enstitü yönetim kurulu kararıyla devam edebilir. Danışman
değişikliği azami öğrenim süresini değiştirmez.
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Diploma
MADDE 14 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye
tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Araştırmada; Anket/Ölçek/Skala, biyolojik materyal kullanımı, gözlemsel ve niteliksel çalışma, niceliksel araştırma ve müdahale olması durumunda etik kurul kararı aranır.
(3) Dönem projesini tamamlayan öğrenci, danışmanından aldığı onay formuyla birlikte
bir adet dönem projesini ve/veya raporuyla bir adet CD ortamında elektronik kopyasını enstitüye (Pdf ve Word formatında) teslim eder.
(4) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.
Yüksek lisans programları arasında geçiş şartları
MADDE 15 ‒ (1) İlgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve
enstitü yönetim kurulu kararıyla aynı enstitünün tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş yapılabilir.
(2) Geçiş yapan öğrencinin ilk programda geçirdiği süre, geçiş yaptığı program için
öngörülen süreden sayılır.
(3) Tezli programlara geçmek için öğrencinin tezsiz programda bir yarıyıl öğrenim görmesi, tüm derslerinden başarılı olması ve 3.00 GANO sağlaması gereklidir.
(4) Tezli programlara geçişlerde alan dışından gelen tezsiz program öğrencileri için
tezli program giriş şartları aranır. Öğrenciler danışmanın önerisiyle yüksek lisans derslerinin
yanında lisans öğrenimi sırasında almamış olması kaydıyla, yüksek lisans derslerinin yanında
ilave lisans dersleri alabilirler. Bu dersler not döküm belgesinde gösterilir.
(5) Yüksek lisans programları arasında geçişlerde, önceki programında alınan dersler,
ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla geçiş yapılan programdaki derslerin yerine sayılabilir.
(6) Tezli programlara geçişlerde ilgili enstitü yönetim kurulunun belirlediği ölçütler ve
kontenjan çerçevesinde sıralama yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Doktora Programı
Genel esaslar
MADDE 16 – (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 programları, yurt içi ve yurt dışı birleştirilmiş ve ortak lisansüstü programlar
şeklinde de düzenlenebilir.
(3) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az
yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS
kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik
14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300
AKTS kredisinden oluşur.
(4) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve
enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan doktora
derslerinden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.
(5) Doktora öğrencileri, danışmanın önerisiyle lisans ve/veya yüksek lisans dersleri alabilir. Lisans dersleri doktora ders yüküne ve kredisine sayılmaz.
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(6) Lisansüstü eğitim-öğretimin tamamının bir yabancı dilde yapıldığı programlarda
dersler, seminer, yeterlik sınavları ve tez savunma sınavları eğitim dilinde yapılır. Doktora tezi,
eğitim-öğretimin verildiği dilde yazılır.
(7) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
(8) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.
Başvuru ve kabul
MADDE 17 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların;
a) Tezli yüksek lisans diplomasına veya 6/2/2013 tarihi öncesi kayıt veya bu tarihten
önce mezun olunan tezsiz yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on
yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir.
c) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla
ilgili senato kararı ile belirlenecek ALES puanına veya ALES’e eşdeğer kabul edilen ve YÖK
tarafından ilan edilen eşdeğer puanlara sahip olmaları gerekir.
ç) Lisans derecesiyle doktora programına başvurmaları halinde lisans mezuniyet not
ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu
programın puan türünde en az 80 puana ya da YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer sınavların
birinden eşdeğeri puanlara sahip olmaları gerekir.
(2) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.
(3) Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat
dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak enstitü kurulunun teklifi ve Senatonun kararı ile ALES puanı istenebilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.
(4) Doktora programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanının, anasanat dalları programlarında ise yetenek sınavı puanının %50’sinden az olmamak şartıyla enstitü yönetim kurulunun belirlediği ölçütler çerçevesinde sıralama yapılır.
(5) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul
edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu
puan muadili bir puan alınması gereklidir. Sınav puanlaması İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Programlara Uluslararası Öğrenci Başvuru, Kabul ve Kayıt Yönergesine göre belirlenir. Bu taban puanlar enstitü kurulu teklifi ve Senato kararı ile yükseltilebilir.
(6) Yabancı dil ile eğitim yapılan doktora programlarında eğitimin yapıldığı dilde
YDS/YÖKDİL ya da Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı
dil sınavlarından 80 puandan az olmamak üzere yabancı dil yeterlik koşulu aranır. Bu tür yabancı dil belgesine sahip olmayan öğrenciler, YÖK’ün asgari yabancı dil şartını sağlamak koşuluyla Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılan
sınavdan en az 80 puan alma koşulunu sağlamaları gerekir.
(7) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla ilgili senato kararı ile belirlenecek Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavından alınmış temel tıp puanına veya ALES’in
sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES
puanına sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş
hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip
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olmaları gerekir. Temel tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında 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. Doktora programlarına öğrenci kabulünde, temel tıp puanı veya ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not
ortalaması, bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler (referans
mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar
ve benzeri) ilgili senato tarafından düzenlenen yönetmelikle belirlenir. Ancak temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından
karar verilir. Temel tıp puanının veya ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar
ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı senato tarafından belirlenir. Yükseköğretim kurumu yalnız
temel tıp puanı veya ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir.
Süre
MADDE 18 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç 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.
(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 yükseköğretim kurumunun öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen süre sonuna kadar tamamlayamayan
öğrencinin ilişiği kesilir.
(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş ve kabul edilmiş öğrencilerden,
kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer
şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Tez danışmanı atanması
MADDE 19 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için kendi üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği
tez konusu ile tez başlığını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi enstitü yönetim
kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması
zorunludur.
(2) Tez danışmanı; diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları
hariç en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş ve başarıyla tamamlamış öğretim üyeleri arasından
seçilir. Söz konusu niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması ve zorunluluk hallerinde başka
bir yükseköğretim kurumundan aynı niteliklere sahip öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.
(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir.
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(4) Tez danışmanının talebi, anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ve enstitü yönetim
kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir. Danışman değişikliği öğrencinin azami öğrenim süresini değiştirmez.
(5) Danışmanın başka bir yükseköğretim kurumuna atanması ve emekliye ayrılması
durumunda başlamış olan danışmanlıkları, süreç tamamlanıncaya kadar anabilim/anasanat dalının önerisi ile enstitü yönetim kurulu kararıyla devam edebilir. Danışman değişikliği azami
öğrenim süresini değiştirmez.
Doktora yeterlik komitesi ve jürisi
MADDE 20 – (1) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından
önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi
tarafından düzenlenir ve yürütülür.
(2) 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.
(3) Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir.
Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.
Yeterlik sınavı
MADDE 21 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine
sahip olup olmadığının ölçülmesidir.
(2) Derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayan öğrenci bir sonraki yarıyıl sonunda yeterlik sınavına girmeye hak kazanır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci
en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın
sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.
(3) Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.
(4) Yeterlik sınavları her anabilim/anasanat dalı için Aralık-Haziran aylarında yılda iki
kez yapılır. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.
(5) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Her iki sınavın ağırlığı %50’dir. Her iki sınav ortalaması 100 üzerinden en az 75 (75/100) olan öğrenci başarılı
sayılır. Yazılı sınavdan 50’nin altında not alan öğrenci sözlü sınava kabul edilemez. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci üç gün içinde sözlü sınava alınır.
(6) Jüri üyelerinin her biri en az bir soru sormak zorundadır. Yazılı ve sözlü sınavlarda
her bir jüri üyesi 100 tam puan üzerinden değerlendirme yapar, beş jüri üyesinin eşit ağırlıklı
ortalama notu alınır.
(7) Yazılı sınav süresi en az 60 en çok 120 dakika, sözlü sınavların süresi, her bir aday
için 45 dakikadan az 120 dakikadan fazla olamaz. Yazılı ve sözlü sınavlar tutanakla kayıt altına
alınır.
(8) Yeterlik sınavı sonucu, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca danışman vasıtasıyla yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.
(9) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.
Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.
(10) 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 dersleri başarmak
zorundadır.
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(11) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci tezli/tezsiz yüksek lisans programına geçebilir. Bu durumda alınan
dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.
Böyle bir durumda öğrenci, bu Yönetmelikte belirlenen tezli/tezsiz yüksek lisans programlarıyla ilgili şartları yerine getirmek zorundadır.
Tez izleme komitesi
MADDE 22 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim/anasanat 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 tez danışmanından başka enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının
atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.
(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.
Tez önerisi savunması
MADDE 23 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı
ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu
sözlü savunmadan en az on beş gün önce tez izleme komite üyelerine dağıtır.
(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya
ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca danışman vasıtasıyla işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla 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 savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen
sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.
Tez izleme komitesi raporu
MADDE 24 – (1) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi
raporu sunulması gerekir.
(2) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve
Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci,
toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana
kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.
(3) Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.
Komite tarafından salt çoğunlukla verilen karar, danışman vasıtasıyla işlemin bitişini izleyen
üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.
(4) Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
Doktora tez jürisi
MADDE 25 – (1) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme
komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman
dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden
oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.
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Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 26 – (1) Tez izleme komitesinin tezini savunmasına karar vermesi durumunda
öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili enstitünün yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini
doktora tez jürisi önünde sözlü olarak savunur.
(2) Araştırmada; Anket/Ölçek/Skala, biyolojik materyal kullanımı, gözlemsel ve niteliksel çalışma, niceliksel araştırma ve müdahale olması durumunda etik kurul kararı aranır.
(3) 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 raporunu jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi
ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir. Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesine göre işlem yapılır.
(4) Öğrenci, jüri üye sayısı kadar tezini ve tezini kaydettiği bir adet CD’yi danışmanın
tezin yazım kurallarına uygunluğunu belirten yazısıyla birlikte ilgili enstitü müdürlüğüne teslim
eder.
(5) Jüri üyeleri söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle jüriye katılamayacak olan üye/üyeler katılamama gerekçelerini tezi teslim aldıkları tarihten itibaren en geç bir hafta içinde yazılı olarak enstitü müdürlüğüne bildirirler.
(6) Tez savunmasının tarihi ve saati tez danışmanının koordinatörlüğünde belirlenir ve
ilgili enstitüye en geç bir hafta önceden bildirilir. Enstitü tez savunmasıyla ilgili bilgileri ilan
eder.
(7) Jüri üyeleri, kendilerine bildirilen tarihte tez danışmanının koordinatörlüğünde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunması, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.
Tez savunması, savunma ve bunu izleyen soru ve cevap bölümünden oluşur.
(8) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat
dalı başkanlığınca tez savunmasını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.
Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak
tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu süre içerisinde tez savunmasına geçerli bir mazereti
olmaksızın girmeyen veya bu savunma sonunda başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile
ilişiği kesilir.
(9) Tezde başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde 18 inci maddenin dördüncü
fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Mezuniyet için yayın şartı
MADDE 27 – (1) Eğitim-öğretim yapılan bütün doktora programlarında mezun olabilmek için öğrencilerin, enstitüye tezin ilk teslimi ile birlikte, doktora yaptıkları alanda, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının Doçentlik için belirlediği zorunlu yayın şartlarına uygun
en az bir İstanbul Aydın Üniversitesi adresli makaleyi yayınlamış veya yayına kabul edildiğine
ilişkin yazı almış olmaları gerekir.
Diploma
MADDE 28 – (1) Tez savunmasında başarılı olan öğrenci doktora tezinin ciltlenmiş
en az üç kopyasını, üç adet tez yayınlama izin formunu ve bir adet CD ortamında elektronik
kopyasını (Pdf ve Word formatında, tez yayınlama ve izin formunda belirtilen tez referans
numarası adı ile kayıt edilmiş olarak) tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eder. Enstitü yönetim kurulu kararıyla teslim süresi en fazla bir ay daha
uzatılabilir.
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(2) Bu Yönetmelikte belirlenen gerekli diğer koşulları ve şekli gereklilikleri yerine getiren öğrenciye doktora diploması verilir. Koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine
getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin
dolması halinde ilişiği kesilir.
(3) Diploma üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki
programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jürisi tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.
(4) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin
Yönergeye uygun şekilde YÖK Başkanlığına gönderilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı
Genel esaslar
MADDE 29 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.
(2) Tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar sanatta yeterlik çalışması olarak kabul edilir.
(3) Bu programlar, yurt içi ve yurt dışı birleştirilmiş ve ortak lisansüstü programlar şeklinde de düzenlenebilir. YÖK’ün izin verdiği dillerde eğitim-öğretim yapılır.
(4) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar
olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için de en az kırk iki kredilik 14 ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil
gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.
(5) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat 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 iki, lisans derecesiyle kabul
edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.
(6) Sanatta yeterlik öğrencileri, danışmanın önerisiyle lisans ve/veya yüksek lisans dersleri alabilir. Bu dersler sanatta yeterlik ders yüküne ve kredisine sayılmaz. Bu dersler not döküm
belgesinde gösterilir.
(7) Lisansüstü eğitim-öğretimin tamamının bir yabancı dilde yapıldığı programlarda
dersler, seminer, yeterlik sınavları ve tez savunma sınavları eğitim dilinde yapılır. Sanatta yeterlik tezi eğitim-öğretimin verildiği dilde ve tez yazım kurallarına uygun olarak yazılır.
Başvuru ve kabul
MADDE 30 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların;
a) Tezli yüksek lisans diplomasına veya 6/2/2013 tarihi öncesi kayıt veya bu tarihten
önce mezun olunan tezsiz yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on
yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir.
c) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla
ilgili senato kararı ile belirlenecek ALES puanına veya ALES’e eşdeğer kabul edilen ve YÖK
tarafından ilan edilen eşdeğer puanlara sahip olmaları gerekir.
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ç) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvurmaları halinde lisans mezuniyet
not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu
programın puan türünde en az 80 puana ya da YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer sınavların
birinden eşdeğeri puanlara sahip olmaları gerekir.
(2) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde ana dilleri dışında YÖK tarafından
kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavlarından veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Sınav puanlaması İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Programlara Uluslararası Öğrenci Başvuru, Kabul ve Kayıt Yönergesine
göre belirlenir. Bu puanlar enstitü kurulu önerisi ve Senato kararları ile yükseltilebilir.
(3) Türkçe sanatta yeterlik programlarında ana dili İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden biri olan öğrencilerden
yabancı dil puanı aranmayabilir.
(4) Sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde; %50’den aşağı olmamak şartıyla
ALES, ALES aranmayan programlarda ise %50’den aşağı olmamak şartıyla yetenek sınavı
puanı temel alınarak enstitü yönetim kurulunun belirlediği ölçütler çerçevesinde sıralama yapılır.
(5) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.
Süre
MADDE 31 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta
geçen süre hariç 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.
(2) Sanatta yeterlik 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 enstitü ile ilişiği kesilir.
(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.
(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli
kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik
programında başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Danışman atanması
MADDE 32 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için kendi üniversite kadrosunda bulunan bir danışmanı ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını enstitüye önerir. Tez
danışmanı ve tez önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.
(2) Danışman, en az bir yüksek lisans tezini başarıyla yönetmiş öğretim üyeleri arasından seçilir. Söz konusu niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması ve zorunluluk halinde başka bir yükseköğretim kurumundan aynı niteliklere sahip öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez danışmanı, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanır.
(3) Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir.
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(4) Danışmanın herhangi bir nedene bağlı talebi, anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ve enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir. Danışman değişikliği
öğrencinin azami öğrenim süresini değiştirmez.
(5) Danışmanın başka bir yükseköğretim kurumuna atanması ve yer değiştirmesi veya
emekliye ayrılması durumunda başlamış olan danışmanlıkları, süreç tamamlanıncaya kadar
anabilim/anasanat dalının önerisi ile enstitü yönetim kurulu kararıyla devam edebilir. Danışman
değişikliği azami öğrenim süresini değiştirmez.
Sanatta yeterlik komitesi ve jürisi
MADDE 33 – (1) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından
önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik sanatta yeterlik komitesi
tarafından düzenlenir ve yürütülür.
(2) 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. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.
Yeterlik sınavı
MADDE 34 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile sanatta yeterlik çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma
derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.
(2) Derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayan öğrenci bir sonraki yarıyıl sonunda yeterlik sınavına girmeye hak kazanır. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.
(3) Yeterlik sınavı; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından
oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.
(4) Yeterlik sınavları her anabilim/anasanat dalı için Aralık-Haziran aylarında yılda iki
kez yapılır. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.
(5) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı
olan öğrenci, yazılı sınavı izleyen üç gün içinde sözlü sınava alınır.
(6) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Her iki sınavın ağırlığı %50’dir. Her iki sınav ortalaması 100 üzerinden en az 75 (75/100) olan öğrenci başarılı
sayılır. Sözlü sınava girebilmek için yazılı sınavdan 100 üzerinden en az 75 (75/100) puan almak gerekir. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci üç gün içinde sözlü sınava alınır.
(7) Yeterlik sınavı sonucu, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca danışman vasıtasıyla yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.
(8) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir
sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin sanatta yeterlik
programı ile ilişiği kesilir.
(9) 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 kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.
(10) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini
başarı ile tamamlamış bir öğrenci tezli/tezsiz yüksek lisans programına geçebilir. Bu durumda
alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla yüksek lisans programındaki derslerin yerine
sayılır. Öğrenci bu Yönetmelikte belirlenen tezli/tezsiz yüksek lisans programlarıyla ilgili şartları yerine getirmek zorundadır.
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Sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi
MADDE 35 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez
izleme komitesi oluşturulur.
(2) Sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede
danışmandan başka enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci
danışmanın atanması durumunda ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın komite toplantılarına katılabilir.
(3) Sanatta yeterlik çalışması izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde,
enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde
değişiklik yapılabilir.
Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 36 – (1) Sanatta yeterlik çalışması komitesinin çalışmasını savunmasına karar
verdiği öğrenci, elde ettiği sonuçları, çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni ilgili enstitü
tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, çalışmalarını jüri önünde
sözlü olarak savunur.
(2) Araştırmada; Anket/Ölçek/Skala, biyolojik materyal kullanımı, gözlemsel ve niteliksel çalışma, niceliksel araştırma ve müdahale olması durumunda etik kurul kararı aranır.
(3) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen çalışmalarda
düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar.
(4) Enstitü tez yazılması durumunda intihal 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. Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesine göre işlem yapılır.
(5) Danışman çalışmanın yazım kurallarına uygunluğunu belirten yazılı görüşünü ilgili
enstitüye gönderir.
(6) Sanatta yeterlik jürisi, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere
danışman dâhil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim
kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca
ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.
(7) Jüri üyeleri, söz konusu çalışmanın kendilerine teslim edildiği tarihten en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi savunmaya alır. Savunma sınavı, çalışmanın sunumu ve bunu
izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü
öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.
(8) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin sanatta
yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca, danışman vasıtasıyla sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.
(9) Sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile
ilişiği kesilir.
(10) Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay
içinde gerekli düzeltmeleri yaparak sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu süre içerisinde savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın girmeyen veya bu savunma sonunda başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(11) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan sanatta
yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için talepleri halinde bu Yönetmelikte belirlenen tezsiz
yüksek lisans şartlarını yerine getirmek kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
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Mezuniyet için yayın şartı
MADDE 37 – (1) Sanatta yeterlik programlarından mezun olabilmeleri için öğrencilerin; enstitüye tez, sergi, proje, resital, konser, temsil çalışmalarının enstitüye ilk teslimi ile birlikte, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının sanatta yeterlik yaptıkları alanın Doçentlik için
belirlediği zorunlu şartlarına uygun, İstanbul Aydın Üniversitesi adresli, en az bir çalışma yapmış olmaları veya çalışmaya kabul edildiğine ilişkin yazı almaları gerekmektedir.
Sanatta yeterlik diploması
MADDE 38 – (1) Savunmada başarılı olan ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet
için gerekli diğer koşulları sağlayan öğrenci, yazmış ise tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını,
üç adet tez yayınlama izin formunu ve bir adet CD ortamında elektronik kopyasını (Pdf ve
Word formatında, tez yayınlama ve izin formunda belirtilen tez referans numarası adı ile kayıt
edilmiş olarak) tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim
eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenciye sanatta yeterlik diploması verilir. Tez
dışındaki çalışmalar için hazırlanan rapor aynı şekilde ilgili enstitüye teslim edilir.
(2) 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) Diploma üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki
programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jürisi tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.
(4) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin
Yönergeye uygun şekilde YÖK Başkanlığına gönderilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretime İlişkin Genel Esaslar
Eğitim ve öğretim planları
MADDE 39 – (1) Eğitim ve öğretim planları, ilgili enstitü kurulunun teklifi ve Senato
onayı ile kabul edilir.
(2) Programların her bir yarıyılında 30 AKTS kredilik ders yer alır. Düzensiz öğrenciler,
bir yarıyılda en fazla 42 AKTS kredilik ders alabilir.
(3) Enstitüler arası veya enstitü düzeyinde ortak zorunlu dersler konulabilir. Enstitüler
arası ortak zorunlu dersler ilgili enstitü kurulları vasıtasıyla kabul edilir.
(4) Bilimsel araştırma teknikleri ve yayın etiği konulu dersin tüm lisansüstü programlarda verilmesi zorunludur.
Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 40 – (1) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilen
öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış
olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.
(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/anasanat dalı
başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. Bu durumda öğrencinin lisansüstü süresi başlamış sayılır.
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(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili derslere devam, sınavlar, ders başarı notları,
ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar için öğrencinin ders aldığı lisans/yüksek lisans programının ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir. Bilimsel hazırlık programları lisans/yüksek lisans
programlarından bağımsız olarak yürütülebilir.
(4) 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 azami sürelerine dâhil edilmez.
(5) Bilimsel hazırlık programının lisans derslerinden oluşması durumunda, dönemlik
derslerden başarısız olan öğrenci lisansüstü programıyla bu dersleri almaya devam eder. Devamsızlık nedeniyle başarısız olmuş öğrenciye bu hak verilmez ve programdan ilişiği kesilir.
(6) Bilimsel hazırlık programında en fazla 30 AKTS’lik ders alınabilir. Alınan bu dersler
yüksek lisans ve doktora genel not ortalamalarına dâhil edilmez ancak not döküm belgesinde
gösterilir.
Özel öğrenci kabulü
MADDE 41 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir
konuda bilgisini artırmak isteyenler özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci ilgili
enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere kabul edilebilir. Özel
öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki
yarıyılı geçemez.
(2) Özel öğrenci olarak kabul edilenlerin eğitim-öğretim, sınav ve disiplin ile ilgili hususları ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
(3) Özel öğrenci olma talebinde bulunan bir yükseköğretim kurumu öğrencisinde;
a) Doktora/sanatta yeterlik programlarına yapılan başvurular için, yüksek lisans eğitimini tamamlamış ya da yüksek lisans tez aşamasında olması,
b) Lisans eğitimine devam eden adayların özel öğrenci olabilmesi için eğitim-öğretim
süresinin son yılında olması ve alttan dersi bulunmaması,
şartları aranır.
(4) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Ancak
kendilerine kayıtlı oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları gösteren bir belge verilir.
(5) Özel öğrenci statüsünde ders alıp daha sonra lisansüstü programlara kayıt hakkı kazananlara, ilgili programda okutulan derslerin en fazla %50’sine ilgili enstitü anabilim/anasanat
dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile muafiyet verilebilir.
Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 42 – (1) Üniversitedeki veya başka bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü
programda bilimsel hazırlık dışında ders alma aşamasında en az bir yarıyılı tamamlamış öğrenci
yatay geçiş yoluyla Üniversitenin lisansüstü programlarına kabul edilebilir.
(2) Yüksek lisans eğitim-öğretim programlarında ders aşamasında olan veya tez savunmasına girmemiş öğrencilerden not döküm belgesi ve onaylı ders içeriği istenir. Bu öğrencilerin
hangi derslerinin muaf edileceği ve hangi dersleri alacakları anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir.
(3) Bulunduğu doktora/sanatta yeterlik programında en az bir yarıyılı tamamlamış ve
yeterlik sınavına girmemiş öğrenci Üniversite programlarına yatay geçiş yapabilir.
(4) Doktora/sanatta yeterlik programlarına ders aşamasında yatay geçiş için başvuran
öğrencilerden not döküm belgesi ve onaylı ders içeriği istenir. Bu öğrencilerin hangi derslerinin
muaf edileceği ve hangi dersleri alacakları anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve
enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir.
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(5) Öğrencinin diğer lisansüstü programda geçirdiği eğitim süresi Üniversitedeki lisansüstü programlarda eğitimi için verilecek süreye dâhil edilir.
Değişim programına katılan öğrenci
MADDE 43 – (1) Üniversite ile yurt dışındaki veya yurt içindeki bir üniversite arasında
yapılan anlaşma uyarınca, öğrenci değişimi programı çerçevesinde, yurt dışındaki veya yurt
içindeki üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir.
(2) Değişim programından yararlanmak isteyen öğrenciler ilgili lisansüstü programında
bir yarıyılını tamamlamış olmak zorundadır. Değişim programında geçen süre, öğrencinin kayıtlı olduğu lisansüstü programın eğitim-öğretim süresinden sayılır.
(3) Değişim programları kapsamında kabul edilen öğrencilere, Üniversitede okudukları
süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için kendilerine not döküm belgesi verilir.
Engelli öğrenciler
MADDE 44 – (1) Engelli öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini sürdürebilmeleri için
gerekli düzenlemeler ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir.
Lisansüstü programlara kayıt
MADDE 45 – (1) Lisansüstü eğitim-öğretime kabul edilecek öğrencilerin kabul işlemleri, akademik takvimde belirlenen süreler içinde Enstitü tarafından yürütülür.
(2) Enstitüye kayıt hakkı kazanan öğrenci, kesin kaydını kendisi veya noter vekâleti
yoluyla yaptırabilir.
(3) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Gerçeğe aykırı beyana ve/veya sahte veya tahrif edilmiş belgeye dayalı olarak kesin kayıt
yaptıranlar ile herhangi bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olanların
kayıtları, programa kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir. Mezun olanların diploma dâhil tüm belgeleri iptal edilir. Öğrenim ücretleri geri ödenmez.
(4) Öğrenim ücretini süresi içerisinde yatırmayan öğrenciler o dönem ders kaydı yaptıramazlar. Bu arada geçen süre öğrenim süresinden sayılır.
(5) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa
kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
Yabancı uyruklu adayların kabulü
MADDE 46 – (1) Yabancı öğrenci kabul şartları Lisansüstü Programlara Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru, Kabul ve Kayıt Yönergesi esasları dâhilinde yapılır.
Ders kayıtları, ders ekleme-bırakma ve danışman atamaları
MADDE 47 ‒ (1) Öğrenciler; her yarıyıl başında ve akademik takvimde ilan edilen süreler içinde, derslerini seçerek yarıyıl kayıtlarını yenilemek zorundadır.
(2) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders ekleme-bırakma süresi içinde kayıt
yaptırdıkları seçmeli derslerde değişiklik yapabilir.
(3) Ders ekleme-bırakma süresinin bitiminden sonra ders kaydı yapılamaz. Devamsızlık
süresini aşmayan ve mazeretleri nedeniyle bu tarihler içinde ders kaydı yaptıramayan öğrencilere, mazeretlerinin ilgili yönetim kurulunca kabulü halinde ders kayıt hakkı tanınır.
(4) Tez veya dönem projesi aşamasındaki öğrenciler her yarıyıl tez veya dönem projesi
derslerine kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrencinin kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın,
kayıt yaptırmadığı her yarıyıl azami öğrenim süresinden sayılır.
(5) Yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı üst sınırı 12'dir. Ancak, bu sınırın düşürülmesine veya 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi
kapsamında görevlendirilenleri, yabancı uyruklu öğrencileri, lisansüstü programdan ilişiğini
kestirmediği için programa kayıtlı gözüken ancak ilgili dönemde kayıt yenilemeyen öğrenciler
ile aftan yararlanarak geri dönenleri gerekçe göstererek bu sınırın %50 artırılmasına enstitü
kurulu karar verir. Bir öğrenci/tez için birden fazla danışman atanması durumunda, iki adet ortak danışmanlığı olan öğretim üyesi, bir adet danışmanlığa sahip sayılır.
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Staj
MADDE 48 – (1) Lisansüstü programlarında staj yapılıp yapılmayacağı enstitü kurulu
kararı ile belirlenir.
(2) Stajın, yasayla belirtilen azami eğitim-öğretim süresi içinde bitirilmesi zorunludur.
Stajlarını tamamlamayan öğrenciler ders ve uygulama yükümlülüklerini yerine getirseler bile
stajlarını tamamlayıncaya kadar mezun olamazlar.
Eğitim-öğretim ücretleri
MADDE 49 – (1) Lisansüstü eğitim ve öğretim ücretlidir. Öğrenim ücretleri, Mütevelli
Heyeti tarafından her eğitim-öğretim yılı başında belirlenir. Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ücretler, bilimsel hazırlık programları hariç, tezsiz yüksek lisans programları için üç,
tezli yüksek lisans programları için dört, doktora/sanatta yeterlik programları için sekiz, bütünleşik doktora programları için on yarıyılı kapsamaktadır.
(2) Öğrenim ücretleri akademik takvimde belirtilen süre içinde ödenir. Mazeretleri ilgili
enstitü yönetim kurulunca kabul edilenler hariç, öğrenim ücretini ilan edilen tarihlerde ödemeyen öğrenciler o dönem için kayıt yaptıramaz/yeniletemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.
(3) Özel öğrenci olarak kabul edilenler ile bilimsel hazırlık alan öğrenciler, her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen öğrenim ücretini öderler.
(4) Normal öğrenim süresi içerisinde lisansüstü öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ek ücret alınır.
(5) Öğrencinin not yükseltmek için ders tekrarı yapması durumunda Mütevelli Heyeti
tarafından belirlenen ek ücret alınır.
(6) Öğrenci değişim programları çerçevesinde, yurt dışındaki veya yurt içindeki üniversitelere gönderilen veya aynı değişim programı kapsamında Üniversiteye kabul edilen öğrencilerle ilgili ücretler ikili anlaşmalara uygun olarak belirlenir.
(7) Eğitim ve öğretim yarıyılı başladıktan sonra Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı
silinen veya mezun olan öğrencilerin o yarıyılla ilgili öğrenim ücreti iade edilmez.
ALTINCI BÖLÜM
Dersler ve Başarı Değerlendirmesi
Derslerin açılması
MADDE 50 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim planları,
lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez,
seminer ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları üniversite senatoları
tarafından kararlaştırılan asgari muhtevaya uymak şartı ile ilgili enstitü kurulunda görüşülerek
onaylanır.
(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerileri üzerine
enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.
(3) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim
kurulunun onayı ile Üniversite kadrosu dışından doktora/sanatta yeterlik unvanına sahip öğretim görevlilerine, alanında en az beş yıllık deneyime sahip kişilere ve Devlet Sanatçısı olan
veya alanında kendisini kanıtlamış olan sanatçı öğretim elemanlarına da yüksek lisans dersi
verdirilebilir.
Derslere devam şartları
MADDE 51 – (1) Öğrenciler derslere, sınavlara, uygulamalara, laboratuvar ve bunların
gerektirdiği diğer akademik faaliyetlere katılmak zorundadır.
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(2) Lisansüstü programlarda öğrencilerin derse devam oranı, dersin teorik saatlerinde
% 70, uygulamalı saatlerinde ise % 80’dir. Bir derste bu oranlardan herhangi birisini sağlayamayan öğrenci o dersten devamsızlık nedeni ile başarısız sayılır.
(3) Uzaktan eğitim programları ve örgün öğretim içinde verilen uzaktan eğitim dersleri
için ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
(4) Devamsızlıktan kalan öğrenciler öğrenci bilgi sisteminde ilan edilir. Bu öğrenciler
sınavlara giremez.
(5) Sağlık raporu veya disiplin suçu nedeniyle uzaklaştırma cezası alan dâhil, hangi gerekçeyle olursa olsun, bir dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen bir öğrenci o dersten
başarısız sayılır.
(6) Üniversite ve/veya Türkiye’yi temsilen toplantı, spor, sanat ve benzeri faaliyetlere
katılmak üzere Rektörlük onayı ile izin verilen öğrencilerin bu faaliyet süresi içindeki devamsızlıkları dikkate alınmaz.
Derslerin kredi değeri, AKTS kredisi, sınavlar ve değerlendirme
MADDE 52 ‒ (1) Lisansüstü derslerinin kredi/saat değerleri ve AKTS kredileri, ilgili
enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü kurulunca kararlaştırılır.
Ders ve diğer faaliyetlerin AKTS olarak kredilendirilmesinde, bir AKTS kredisi, 25,5 saatlik
öğrenci iş yükü çalışmasının karşılığı olarak hesaplanır.
(2) Bir yarıyılda en az bir ara sınav ve dönem sonu sınavı yapılır. İlgili öğretim üyesinin
takdirine göre bunlardan biri veya her ikisi; sınav, ödev, proje, laboratuvar raporu veya benzeri
uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.
(3) Bir dersin başarı notu, ara sınav notu veya ara sınavlar not ortalaması ile yarıyıl
sonu sınavı notunun birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Yarıyıl sonu sınavlarının ders başarı
notuna etki oranı %60 olarak alınır.
(4) Uzaktan eğitimle yürütülen lisansüstü programlarda ise başarı notu, ara sınav not
ortalamasının %20’si ile yarıyıl sonu sınavı veya bütünleme sınavının %80’inin toplamı alınarak hesaplanır.
(5) Öğrencilere, aldıkları her ders için, aşağıdaki tabloda gösterilen harf notlarından
biri yarıyıl sonu ders başarı notu olarak verilir:
Başarı Notu
Katsayı
Başarı Puanı
AA
4.00
90-100
BA
3.50
85-89
BB
3.00
80-84
CB
2.50
75-79
CC
2.00
70-74
DC
1.50
60-69
DD
1.00
50-59
FD
0.50
40-49
FF
0.00
0-39
(6) Bilimsel Hazırlık Programında alınacak lisans dersleri için en düşük başarı notu
DC, yüksek lisans programında bir dersten başarılı olmak için en düşük başarı notu CC, doktora/sanatta yeterlik programları için CB’dir.
(7) Ortalamalara katılmayan harf notları aşağıda açıklanmıştır:
a) I (Eksik not): Yarıyıl/yıl içinde başarılı olduğu halde, hastalık gibi geçerli bir nedenden dolayı ders için gereken koşullardan bazılarını yerine getirememiş öğrencilere, dersin öğretim elemanı tarafından verilir. I harf notu almış bir öğrenci; notların öğrenci işleri daire başkanlığına tesliminden on beş gün sonra, eksiklerini tamamlamak ve bir not almak zorundadır.
Bu süre içinde eksiğini tamamlayamayan öğrencinin notu FF harf notuna dönüşür. Mazeretinin
uzun süreceği fakülte/yüksekokul Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrencilerin
I harf notu, en çok bir sonraki kayıt dönemine kadar uzatılır. I harf notu kayıtlarda kaldığı
sürece FF harf notu gibi işlem görür.
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b) P (Başarılı): Öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.
c) F (Başarısız): Öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden başarısız olan
öğrencilere verilir.
ç) P ve F harf notları; staj, yeterlik, tez izleme komitesi raporu ve tez/proje için de kullanılır.
d) NA (Devamsız): Derse devam veya ders uygulamalarına ilişkin yükümlülüklerini
yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere verilir. NA notu, not ortalaması hesabında
FF notu işlemi görür.
e) Çekilme notu (W), normal ders ekleme ve ders bırakma süresi bittikten sonra öğrencinin programına aldığı dersten, yarıyıl/yıl başından itibaren ilk yedi hafta içinde kendi isteği
ve dersten sorumlu öğretim elemanının onayı ile vazgeçmesi durumunda verilir. Bir öğrenciye;
bir dönemde en çok bir ders olmak üzere bütün yüksek lisans öğrenimi boyunca en çok iki
dersten danışmanın önerisi ve öğretim üyesinin izniyle çekilme izni verilebilir.
f) C (Düzeltme): Tez önerisi ve tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci için kullanılır.
(8) Ara ve dönem sonu sınavları öğrenci bilgi sisteminde ilan edilen yer ve zamanda
yapılır.
(9) Mazeretleri nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrencilere, yedi gün içerisinde başvurdukları takdirde, enstitü yönetim kurulu kararıyla giremedikleri sınavların yerine mazeret
sınavı hakkı verilebilir.
(10) Dönem sonu sınavları için mazeret sınav hakkı verilmez. Final sınavlarında başarısız olan ve final sınavına girme hakkı elde ettiği halde final sınavına girmeyen öğrencilere
bütünleme sınavına girme hakkı verilir.
(11) Geçerli mazereti nedeniyle yeterlik sınavı ve tez savunması gibi jüri önünde yapılan
sınavlara giremeyen öğrenciler için yedi gün içinde mazeretlerini ilgili enstitüye bildirmeleri
ve mazeretlerinin ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilmesi halinde yeni bir sınav tarihi
belirlenir.
Ders tekrarı
MADDE 53 ‒ (1) Öğrenciler, başarısız oldukları zorunlu dersleri tekrar alırlar. Ancak,
öğrencinin başarısız olduğu için tekrar etmesi gereken zorunlu bir dersin açılmaması veya öğretim planından kaldırılması durumunda danışman onayıyla öğrenci bu derse eşdeğer kabul
edilen başka bir ders/dersler alabilir.
(2) Seçmeli derslerden başarılı olamayan öğrenciler ise danışman onayıyla aynı dersleri
tekrar alabilecekleri gibi bunların yerine bu derslere eşdeğer kabul edilen başka seçmeli
ders/dersler alabilirler.
(3) Danışman onayıyla genel not ortalamasını yükseltmek için ders tekrarı yapılabilir.
Bu durumda öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.
(4) Bir dersten devam koşulunu yerine getiren bir öğrenciden ders tekrarı yapması durumunda derse devam koşulu aranmaz. Bu durumda öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 54 ‒ (1) Öğrenci bir dersin yarıyıl içi veya yarıyıl sonu sınav sonucuna, notların ilan edilmesinden itibaren yedi gün içerisinde dilekçe ile itirazda bulunabilir. Süresi içinde
yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz. İtiraz, ilgili öğretim elemanı tarafından incelenir ve enstitü
yönetim kurulu tarafından sonuçlandırılır.
Farklı alan ve kurumlardan ders alma
MADDE 55 – (1) Birinci öğretim öğrencisinin, birinci öğretim programlarından; ikinci
öğretim öğrencisinin, ikinci öğretim programlarından; uzaktan eğitim öğrencisinin ise uzaktan
eğitim programlarından ders alması esastır.
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(2) Öğrenciler, öğretim planına göre almaları gereken toplam minimum kredi miktarının
üçte biri kadar dersi danışmanın onayı ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla, Üniversite içi
ve dışı diğer lisansüstü programlarından alabilir.
(3) Öğrencinin, Üniversitenin diğer lisansüstü programlarından veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ders alabilmesi için dersin ilgili yarıyılda açılmaması veya ilgili lisansüstü ders kataloğunda bulunmaması gerekir.
(4) Dersler için anabilim/anasanat dalı başkanlığının intibak formu Üniversitenin ders
eşdeğerlilik ve intibak esaslarına göre hazırlanır. İntibak formu enstitü yönetim kurulu onayına
sunulur.
Kayıt dondurma
MADDE 56 – (1) Lisansüstü öğrencilere ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulu onayı ile yüksek lisans programlarında en çok iki yarıyıl,
doktora programlarında en çok dört yarıyıl kayıt dondurma izni verilebilir.
(2) Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen nedenlerden en az birinin varlığı halinde
ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla dondurulabilir:
a) Öğrencinin sağlık kurulu raporları ile belgelenmiş mazeretinin olması.
b) Mahallin en büyük mülki idare amirince belgelenmiş olması şartı ile tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması.
c) Öğrencinin yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gideceğini belgelemesi ve sürenin sonunda eğitim aldığını gösterir belgeleri (giriş-çıkış pasaport belgesi, sertifika ve benzeri)
ibrazı.
ç) Öğrencinin tutukluluk ve mahkûmiyet hali.
d) İlgili mevzuat hükümlerine göre öğrencinin, yükseköğretim kurumundan çıkarma
cezası almasını gerektirmeyen mahkûmiyet hali.
e) Öğrencinin hangi nedenle olursa olsun tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması.
f) Öğrencinin mesleği veya lisansüstü çalışmaları ile ilgili olarak, öğrenim amacıyla
süreli olarak yurt dışına gitmesi veya aynı amaçla süreli olarak bir yurt içi kuruluşta görevlendirilmesi.
g) Öğrencinin birinci derece bir yakınının hastalığı halinde bakacak başka bir kimsenin
bulunmamasını belgelendirmesi.
ğ) Ders yükünü başarı ile tamamlayan bir öğrencinin tez çalışmalarının, cihaz veya
malzeme teminindeki güçlükler gibi kendi iradesi dışındaki nedenlerle aksaması.
(3) İkinci fıkrada belirtilen nedenlerle kayıt dondurulması halinde öğrencinin, olayın
meydana gelmesinden itibaren en geç yirmi gün içinde ilgili Enstitü Müdürlüğüne başvurması
ve olayı gerekli belgelerle kanıtlaması gerekir.
(4) Kayıt donduran öğrenci derslere devam edemez ve sınavlarına giremez. Kayıt dondurma halinde izinli sayılan süreler öğrenim süresinden sayılmaz.
(5) Kayıt dondurma mazereti sona eren öğrenci, yarıyıl öğrenim ücreti yükümlülüğünü
yerine getirmek koşuluyla kaydının açılmasını talep edebilir. Öğrencinin bu talebi ilgili enstitü
yönetim kurulunca karara bağlanır.
Kayıt silme ve ilişik kesme
MADDE 57 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde ilgili yönetim kurulu kararı ile lisansüstü
programlara kayıtlı öğrencilerin kaydı silinir:
a) Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi.
b) Herhangi bir nedenle başka bir yükseköğretim kurumuna geçiş yapılmış olması.
c) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığının tespit edilmesi.
ç) 2547 sayılı Kanunda belirtilen diğer hallerin ortaya çıkması.
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(2) Enstitü ile ilişiği kesilen öğrencilere, talepleri halinde, kayıt sırasında verdikleri belgelerin fotokopisi alındıktan sonra asılları geri verilir.
(3) Enstitü ile ilişiği kesilen öğrenci hakkında ilişik kesme gerekçesinin oluştuğu tarihe
kadar tüm eğitim faaliyetlerinin özetini ve varsa aldığı disiplin cezalarını gösteren bir ilişik
kesme belgesi düzenlenir. Talep edilmesi halinde ilişik kesme belgesinin bir kopyası ve enstitüde izledikleri dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge öğrenciye verilir.
(4) Lisansüstü programlara kesin kayıt yaptırdığı tarihten itibaren ders seçme dönemi
sonuna kadar olan süre içinde kaydını sildiren öğrencilerden %5 kesinti yapılır. Bu süreden
sonra kayıt sildiren öğrencilere içinde bulunulan yarıyıla ve eğitim-öğretim aldığı yarıyıllara
ait ücret iade edilmez.
(5) Posta yoluyla kayıt sildirme işlemi yapılamaz. Kayıt sildirmek için öğrencinin kendisinin yazılı müracaatı veya noter vekâleti gerekir.
(6) Mezun olma yükümlülüğünü yerine getirmediği için kayıtları silinen öğrencilerin
ücretleri iade edilmez.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Disiplin
MADDE 58 – (1) Öğrenci disiplin işlemleri 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine
göre yürütülür.
Tebligat
MADDE 59 – (1) Öğrencilere resmî olarak yapılması gereken her türlü tebligat, imza
karşılığı şahsen kendisine veya öğrencilerin kayıt esnasında beyan ettikleri en son adresine
veya öğrenciye Üniversite tarafından verilen elektronik posta adresine yapılır.
(2) Üniversiteye kayıt yaptırırken ilgili enstitü müdürlüğüne beyan ettikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu ilgili enstitüye kaydettirmemiş bulunan, yanlış veya eksik adres vermiş
olan öğrencilere enstitüdeki mevcut adreslerine tebligatın yapılmış olması halinde, kendilerine
tebligat yapılmış sayılır.
Yönetmelikte yer almayan durumlar
MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan durumlarda; 2547 sayılı Kanun,
20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 61 – (1) 8/11/2016 tarihli ve 29882 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliğinin yayım tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan
öğrenciler hakkında 45 inci maddenin beşinci fıkrası uygulanmaz.
(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun
olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.
Yürürlük
MADDE 62 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 63 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinden:
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MAL VE HİZMET
SATINALMA YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE l – 7/6/2006 tarihli ve 26191 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mal ve Hizmet Satınalma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Rektörü yürütür.

—— • ——

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlı olarak
kurulan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin (VYYÜİSGEM) amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (VYYÜİSGEM): Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 4 – (1) Merkezin amacı; İş sağlığı ve güvenliği kavramını bilen, alanın sorunlarını tanımlayabilen, analitik çözümler üretebilen ve üretilen çözümleri sahada uygulayıp,
Türkiye’de ve dünyada iş sağlığı ve güvenliğinin kapsamının artırılması, çalışma koşullarının
iyileştirilmesi, çalışanların sağlığının korunması, geliştirilmesi, meslek hastalıkları ve iş kazalarının azaltılması becerisi ve yetkinliğine sahip bilim uzmanları ile koordineli bir şekilde bu
çalışmalara daha etkin ve daha hızlı katkılar sağlamaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) İş sağlığı ve güvenliği konularında, mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve mevzuat
çalışmalarını takip etmek.
b) Kurumumuz iş sağlığı ve güvenliği (İSG) politikalarını belirlemek, bu politikalar
çerçevesinde programlar hazırlamak.
c) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
ç) Etkin denetim sağlamak amacıyla gerekli önerilerde bulunmak, sonuçlarını izlemek.
d) Standart çalışmaları yapmak, normlar hazırlamak ve geliştirmek.
e) Üniversitemizde kullanılan kişisel koruyucu donanımların gözetimi ve denetimini
yapmak, bu hususlarda usul ve esasları belirlemek.
f) İş sağlığı ve güvenliği ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi konularında
inceleme ve araştırma çalışmalarını planlamak, programlamak ve uygulanmasını sağlamak.
g) Faaliyet konuları ile ilgili yayın ve dokümantasyon çalışmaları yapmak ve istatistikleri düzenlemek.
ğ) Meslekî eğitim görenler, rehabilite edilenler, özel risk grupları ve kamu hizmetlerinde
çalışanlar da dahil olmak üzere tüm çalışanların iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmaları amacıyla gerekli çalışmaları yaparak tedbirlerin alınmasını sağlamak.
h) İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinasyon Kurulu ile İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları
çalışmalarına katkıda bulunmak ve koordineli bir çalışma düzenlemek.
ı) İşyerindeki sağlık ve güvenlik risklerini önlemek ve koruyucu hizmetleri yürütmek
üzere görevlendirilecek işyeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları ve diğer görevlilerin iş sağlığı
ve güvenliği ile ilgili eğitim ve belgelendirme usul ve esaslarını belirlemek.
i) İş sağlığı ve güvenliği alanında ölçüm, analiz, teknik kontrol, risk analizi ve değerlendirmesi, eğitim, danışmanlık, uzmanlık hizmetlerini yapmak ve bu tür hizmetleri verecek
gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşları ile işbirliği yapmak.
j) İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, diğer teknik ve sağlık personel ile işçilere eğitim
vermek için kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre
faaliyet gösteren şirketler, meslek odaları ve ortak sağlık ve güvenlik birimleriyle ortak programlar hazırlamak ve seminerler düzenlemek.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür, öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi görev süresi dolmadan aynı
şekilde görevden alınabilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden
ve geliştirilmesinden doğrudan Rektöre karşı sorumludur.
(2) Müdürün kendisine yardımcı olmak üzere ilgili öğretim üyeleri arasından önereceği
en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür, görevi başında
bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.
Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve
toplantılara başkanlık etmek.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını
hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektöre sunmak.
e) Danışma Kurulunun oluşumunu sağlamak ve bu Kurulu toplantıya çağırmak.
f) Yurt içi ve yurt dışı eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, işletme ve benzeri ilgili
kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya özel kişilerle işbirliği yaparak, amaca
uygun ve çalışma alanına giren konularda karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek.
Yönetim kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Müdürün önereceği Rektör tarafından atanacak beş öğretim elemanından oluşur.
(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden
görevlendirilebilir. Görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak için yeni üye görevlendirilir.
(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine her ay, işin gerektirdiği durumlarda daha
sık toplanır ve Merkezin çalışmalarını gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim
Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.
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Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi
ile ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile yıllık çalışma programını görüşerek hazırlamak.
c) Araştırma ve yayın konularında kararlar almak.
ç) Merkezin çalışmaları için gerekli geçici çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak
ve görevlendirme için Rektörün onayına sunmak.
d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programlarını hazırlamak.
e) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.
Danışma kurulu ve görevleri
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, çalışma konularıyla ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluş temsilcileri ve uzmanlar arasından, üç
yıllık süre ile Rektör tarafından görevlendirilen en fazla 10 kişiden oluşur. Görev süreleri ve
yeniden görevlendirilmeleri Yönetim Kurulu üyeleri ile aynıdır.
(2) Müdürün daveti üzerine toplanan Danışma Kurulunun görevi; Yönetim Kuruluna
bilimsel ve teknolojik danışmanlık yapmak ve kendisine sunulan konularda incelemeler yaparak görüş bildirmektir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Demirbaş ve ekipmanlar
MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamından alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar, Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
İstanbul 57. Asliye Ceza Mahkemesinden:

1801

—— • ——
İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden:

1802
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:

2060/1/1-1

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

2060/2/1-1
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:

2061/1-1

—— •• ——
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
CAF VE SIEMENS YHT SETLERİNDE BİR YIL İÇERİSİNDE MEYDANA GELEBİLECEK
KAPORTA HASARLARI İÇİN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE TAMİR BAKIM
HİZMET ALIMI İŞİ SATIN ALINACAKTIR
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü YHT İşletme Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No: 2019/96334
1) İdarenin:
a) Adresi: TCDD Taşımacılık A.Ş YHT İşletme Müdürlüğü Anafartalar Mah. Talatpaşa
Bulvarı No:10 Ankara Gar Binası Ulus Altındağ / ANKARA
b) Telefon ve Faks Numarası: 0312 309 05 15/71676 - 0312324 63 38
c) Elektronik Posta Adresi: yhtisletmemudurlugu@tcddtasimacilik.gov.tr
2) İhale konusu hizmetin adı ve miktarı : CAF VE SIEMENS YHT SETLERİNDE BİR
YIL İÇERİSİNDE MEYDANA GELEBİLECEK KAPORTA HASARLARI İÇİN TEKNİK
ŞARTNAMEYE GÖRE TAMİR BAKIM HİZMET ALIMI
3) Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
4) Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. YHT İşletme Müdürlüğü İhale Komisyonuna
26/03/2019 günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
5) İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü YHT İşletme Müdürlüğü
İhale Büro Anafartalar Mah. Talatpaşa Bulvarı No:10 Ankara Gar Binası Ulus Altındağ /
ANKARA adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin kat) KDV
Dahil 200,00 TL bedelle temin edilebilir.
6) Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7) Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
2068/1-1
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DEPO ALANLARI KİRAYA VERİLECEKTİR
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden:

2114/1-1

—— • ——
3 KALEM 40 GR. SÜZEN POŞET YEŞİL ÇAY DIŞ ZARFI SATIN ALINACAKTIR
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nden - Rize:
1 - Teşekkülümüze ait 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü (Rize) ihtiyacı 3
Kalem 40 gr. Süzen Poşet Yeşil Çay Dış Zarfı (Toplam:16.350.000 Adet) %20 artar-azalır
opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale
Usulü ile satın alınacaktır.
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2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı
/RİZE adresinden 70,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 21.03.2019 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
2069/1-1
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

—— • ——

40 GR. SÜZEN POŞET YEŞİL ÇAY KUTU İSKELETİ SATIN ALINACAKTIR
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nden - Rize:
1 - Teşekkülümüze ait 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü (Rize) ihtiyacı 3
Kalem 40 gr. Süzen Poşet Yeşil Çay Kutu İskeleti (Toplam:620.000 adet) %20 artar-azalır
opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale
Usulü ile satınalınacaktır.
2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı
/RİZE adresinden 70,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 21.03.2019 günü saat 14.00’e 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 14.00’de 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.
2070/1-1
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MUHTELİF ÖLÇÜLERDE SAC LEVHA SATIN ALINACAKTIR
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt Numarası: 2019/90948
1. İdarenin a) Adresi: Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR
b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72
2. İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 7 kalem Muhtelif Ölçülerde Sac Levha vagon
imalatında kullanılmak üzere satın alınacaktır.
3. İhalenin a) Yapılacağı yer: TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu,
b) Tarihi ve saati: 18.03.2019 - Saat 14:00
4. Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
5. Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına
18.03.2019 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
6. İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı
adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.
7. Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8. Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.

2043/1-1

—— • ——
MUHTELİF ÖLÇÜLERDE SAC PLAKA SATIN ALINACAKTIR
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt Numarası: 2019/90956
1. İdarenin a) Adresi: Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR
b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72
2. İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 4 kalem Muhtelif Ölçülerde Sac Plaka, vagon
imalatında kullanılmak üzere satın alınacaktır.
3. İhalenin a) Yapılacağı yer: TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu,
b) Tarihi ve saati: 18.03.2019 - Saat 15:00
4. Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
5. Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına
18.03.2019 günü saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
6. İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı
adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.
7. Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8. Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.

2044/1-1
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ARAÇLAR SATILACAKTIR
Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
Kurumumuz envanterine kayıtlı bulunan ve detayları ihale dokümanlarında yer alan
aşağıda bilgileri yazılı toplam 2 (iki) adet aracın satışı yapılacaktır.
Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler
a) Adı: Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü
b) Adresi: Çamlıca Mah. 145. Cadde No: 16 (06200) Yenimahalle / ANKARA
c) Telefon numarası: 0 312 397 55 75 (8 hat)
ç) Faks numarası: 0 312 397 55 73
d) Elektronik posta adresi: temsan@temsan.gov.tr
Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler:
Fiili durumları ihale dokümanında verilen, aşağıda plaka no’su, cinsi, markası ve modeli
yazılı olan toplam 2 (iki) adet araç satılacaktır.
Markası ve Özelliği

Plaka

Modeli

06 RB 163

Opel Vectra Comfort 1.6 Benzinli Manuel

2000

06 RB 160

Ford Ranger 4x4 Pıck-Up 4 Kapılı Dizel Manuel

2000

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati:
- İhale Usulü: İhale TEMSAN Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü Satış
Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca “Önce Kapalı Teklif” usulü, sonrasında açık artırma
yoluyla yapılacaktır.
- Tekliflerin sunulacağı adres: TEMSAN-Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Genel
Müdürlüğü Çamlıca Mah. 145. Cadde No: 16 Yenimahalle/ANKARA adresindeki Genel Evrak
Servisi
- İhalenin yapılacağı ve taşıtların görülebileceği adres: TEMSAN-Türkiye Elektromekanik
Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü Çamlıca Mah. 145. Cadde No: 16 Yenimahalle/ ANKARA
adresinde bulunan merkez hizmet binası
- İhale tarihi : 13.03.2019
- İhale saati : 14.30
- İhale komisyonunun toplantı yeri: Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Genel
Müdürlüğü Zemin Kat toplantı odası
İhale Dokümanı: İhaleye ilişkin dokümanlar İdarenin yukarıda belirtilen adresindeki
Ankara merkez hizmet binası Teklif Hazırlama Müdürlüğünden bedelsiz temin edilebilir veya
http://www.temsan.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Ihale-Ilanlari linkinden görülebilir.
2136/1-1
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YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğünden:
İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Yanağaçyolu Mevkiinde bulunan, mülkiyeti Vakıflar Genel
Müdürlüğüne ait F22D25D2D pafta, 478 ada, 8 parsel sayılı, 2.076,91 m² yüzölçümlü arsa vasıflı
taşınmazın üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğünün 28/11/2018 tarih 168908 sayılı yazısı ile
Vakıflar Genel Müdürlüğünün 26/11/2018 - 582/512 sayılı Meclis Kararında belirtilen şartlar
çerçevesinde 28 (Yirmisekiz) yıl süreyle ‘özel öğrenci yurdu’ yapılmak üzere 2886 sayılı Devlet
İhale Kanununun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü yapım karşılığı kira ve işletme ihalesine
çıkartılmıştır.
İli
: İstanbul
İlçesi
: Sancaktepe
Mahallesi
: Sarıgazi
Sokak
: Yanağaçyolu Mevki
Cinsi
: Arsa
Yüzölçümü
: 2.076,91 m²
Pafta No.
: F22D25D2D
Ada No.
: 478
Parsel No.
: 8
Vakıflar Genel Müdürlüğü
Meclis Kararı Tarih ve Sayısı : 26/11/2018 - 582/512
İhale Usulü
: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesi
gereği kapalı teklif usulü
İşin Nevi ve Niteliği
: Yukarıda özelliği belirtilen taşınmaz Vakıflar Genel
Müdürlüğünün 28/11/2018 tarih 168908 sayılı yazısı ile
Vakıflar Genel Müdürlüğünün 26/11/2018 - 582/512
sayılı Meclis Kararında belirtilen şartlar çerçevesinde 28
(Yirmisekiz) yıl süreyle ‘özel öğrenci yurdu’ inşaatı
Yapım Karşılığı Kiralama ve İşletme ihalesi işi.
İşin Tahmini Bedeli
: 3.289.034,00TL (Üçmilyonikiyüzseksendokuzbinotuzdört
TürkLirası) (yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat)
süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.)
Geçici Teminat
: 98.671,02TL (DoksansekizbinaltıyüzyetmişbirbinTürk
LirasıİkiKuruş) (Bu bedel muhammen bedelin %3’üdür.)
İhale Tarih ve Saati
: 18/03/2019 - 11:00
I. İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Sarıgazi Mahallesi, Yanağaçyolu Mevkiinde bulunan,
mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait, 478 ada, 8 parsel sayılı, 2.076,91 m² yüzölçümlü arsa
vasıflı taşınmazın yapım veya onarım karşılığı kiralama modeline göre özel öğrenci yurdu olarak
değerlendirilmesi işinde asgari şartlar;
1) Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılmak üzere;
(Ancak taşınmazın yer teslimine mani bir durum olması durumunda, yer teslim tarihinin hiçbir
şekilde sözleşme tarihinden itibaren 6 (altı) ayı geçmemesi),
a) Sözleşme süresinin toplam 28 yıl olması,
b) Kira bedellerinin; İlk 3 yılın aylık kirasının 5.150-TL, 4.ylın aylık kirasının 20.500-TL
olması, 5. yıldan işin (28. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın
aylık kira bedelinin TÜFE (Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) Oranı esas alınarak)
oranında arttırılmasıyla bulunacak bedelin aylık kira bedeli olarak alınması,
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2) Sözleşme imzalandıktan sonra, yüklenicinin talebi, İdarenin ve ilgili diğer kurum ve
kuruluşların uygun görmesi kaydıyla, ihale/sözleşme konusu işte imar planı değişikliğine bağlı
olarak ya da mevcut imar durumu ve varsa diğer koşulların elverdiği ölçüde proje ve/veya
fonksiyon değişikliği yapılması halinde veya ihaleye/sözleşmeye esas ekspertiz raporunun
herhangi bir projeye dayanıp dayanmadığına bakılmaksızın, imar durumu değişikliği veya başka
herhangi bir nedenle, ekspertiz raporunda kira bedellerinin tespitinde kullanılan parametrelerde,
öncelikle İdare daha sonra ilgili tüm kurum ve kuruluşların onayı ile artış öngören bir değişiklik
olması halinde, ya da ilgili parametrelerde zorunlu nedenlerle azalma öngören bir değişiklik
olması halinde, sözleşmenin ilgili maddesine göre yeniden değerlendirme yapılması,
3) Yüklenici tarafından ilgili kurumda 3194 sayılı kanuna göre, (önceden DOP kesintisi
yapılmamış) taşınmazdan kamuya terk edilmesi gereken kısmın istikamet rölövesinde
gösterilmesi halinde, %40’a kadar olan kısmın bedelsiz terk edilmesi, terk oranının %40’ın
üzerinde olması halinde ise, aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanması yapılarak
yükleniciden defaten tahsil edilmesi,
4) Uygulama esnasında taşınmaz üzerinde yapı bulunması halinde, gerekli izinlerin ve
güvenlik tedbirlerinin alınarak, yapının yıkım-hafriyat işlerinin yerine getirilmesi ve bu konularla
ilgili İdaremizden herhangi bir bedel talebinde bulunulmaması,
5) Son alınan aplikasyon krokisinde tecavüz durumu gözükmeyen söz konusu taşınmazın
uygulama esnasında çıkabilecek tecavüzlerin işin yüklenicisi tarafından kaldırılması,
kaldırılamıyorsa tecavüze konu alanın tespit edilen güncel rayiç arsa m² birim değeri üzerinden
hesaplanarak, yüklenici tarafından İdaremize ödenmesi,
6) İlk üç yıl içerisinde; yüklenici tarafından yapılacak yapının gerekli projelerinin
hazırlanması, hazırlanan projeler için ilgili kurum ve kuruluşlardan tüm izinlerin alınarak
onaylanması, onay alma sırasında oluşabilecek durumlardan dolayı İdaremizden herhangi bir hak
ve bedel talep edilmemesi, inşaat ruhsatının alınması ve inşaat imalatlarının bitirilerek binanın
faaliyete geçirilmesi, aksi takdirde sözleşmenin fesih hakkının saklı tutulması, fesih halinde
İdareye yatırılan kesin teminat ve aylık kiraların irat olarak kaydedilmesi,
Şartlarıyla, özel öğrenci yurdu olarak kullanılmak üzere 28 (yirmisekiz) yıl süreyle Yapım
Karşılığı Uzun Süreli Kiralama Modeline göre kira ihalesine konulmuştur.
II- İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi
No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 1.katında toplanacak olan İhale Komisyonunca yapılacaktır.
III- İhale dokümanı, Selamiali Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul
adresindeki Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü (3). kat Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü
İhale Kalem Bürosunda görülebilir. İhale Dokümanının satışı yapılmayacaktır.
IV- İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; İstekliler örneğine göre hazırlayacakları
teklifleri ile aşağıda dış zarf içerisinde istenilen belgeleri yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine
kadar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3.katında bulunan İhale Kalem Bürosuna vermeleri
gerekmektedir.
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb.
bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1),
b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya
ilgili meslek odası belgesi,
b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya
Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
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b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline
kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış
sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin
bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış
olması gerekir.)
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam
eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz
edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
c.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin
aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale
tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin
yatırıldığına dair makbuz,
f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim
Beyannamesi(Ek:3)
g) Tahmin edilen bedelin %30'a kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini
gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi
yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması
gerekmektedir.)
h) Tahmin edilen bedelin %50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik
karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden
alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait
İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının
İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi,
İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve
kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki
Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir.
h.1. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve
kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi,
h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide
karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı
aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter
tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,
h.3. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü
yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki
İnşaat Ruhsat Belgesi,
İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında
inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde
belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt
Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5). (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve
kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır. İhalenin alt
yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt
yüklenicilere ilişkin belgeler ve İdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında
yapılacak noter onaylı sözleşmenin bir sureti, iş bu şartnamenin 27.3. ve sözleşmenin 10.6
maddesinde öngörülen sürelerde İdareye teslim edilir.
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ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair
belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli
sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi
borcu olmadığına dair belge,
i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde
prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik
Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair
belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama
aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,
j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden
Yasaklılık Durum Formu (Ek:6),
k) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme
Formu (Ek:7),
Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri
temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce
onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini
vermek zorundadır.
Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup,
sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama
gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret
Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.
V- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya
dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 83. maddesine göre
yasak fiil ve davranışlarında bulunup, ihalelere katılmaktan geçici yasaklama kararı alınanlar ile
ihale üzerine kalıp da İdaremizle sözleşme yapmayıp, ihalelerden yasaklama kararı alınanlar,
yasaklılık süresi sonuna kadar bu ihaleye giremeyecektir.
VI- İhaleye katılabilmek için; İhale Şartnamesinin 6.ncı maddesine göre hazırlayacakları
tekliflerini, aynı şartnamenin 7.nci maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale tarih ve
saatine kadar İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3.katındaki Sanat Eserleri
ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü İhale Kalem Bürosuna vermeleri gerekmektedir.
VII- İsteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan
istekli/isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.
VIII- Teklif dosyası, İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası, 3.Kat, Sanat
Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü İhale Kalem Bürosuna verilecek olup, dosyalar İdareye
verildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın
tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
IX- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek
gecikmeler kabul edilmeyecektir.
X- Bu işe ait yayınlanmış olan tüm ilan bedelleri Sözleşme yapılmadan önce yüklenici
tarafından defaten İdaremize yatırılacaktır.
XI- İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Tel
: 0216 695 21 00-(7220-7234)
Faks
: 0216 695 21 30
E-Mail
: istanbul2@vgm.gov.tr.
İnternet Adresi
: www.vgm.gov.tr
İlan olunur.
1864/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:
Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programlarına 2547 sayılı Kanunun ve
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih
ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki
Öğretim elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş
Sınavlarına İlişkin Usul ve esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddeleri uyarınca Öğretim
Görevlisi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıması
gerekmektedir.
İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne şahsen/posta ile müracaat etmeleri
gerekmektedir, internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Postadaki gecikmeler
ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate
alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Meslek Yüksekokul
Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Meslek Yüksekokulumuz
sorumlu değildir.)
Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak
onaylanması gerekmektedir.
Öğretim Görevlisi İçin Gerekli Belgeler:
1. Başvurdukları Programı belirten ıslak imzalı dilekçe (www.adiguzel.edu.tr adresinde
mevcut).
2. Özgeçmiş (YÖK formatında).
3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi.
4. Bir Adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş).
5. Onaylı Lisans, Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (Diplomanın aslı veya ıslak imzalı
mühürlü sureti yâda e-devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi).
6. Lisans ve Yüksek lisans transkriplerinin aslı yâda ıslak imzalı mühürlü sureti.
7. Geçerli ALES Belgesi.
8. ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumundan alınacak hizmet
belgesi ve atama olur yazısı.
9. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (Terhis, tecil, muaf).
10. Adli Sicil Belgesi.
11. Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim
Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti.
Resmi Gazete'de Yayım Tarihi : 04.03.2019
Son Başvuru Tarihi
: 19.03.2019
Ön Değerlendirme Tarihi
: 21.03.2019
Giriş Sınavı Tarihi
: 25.03.2019
Sonuç Açıklama Tarihi
: 28.03.2019
Sonuçların Açıklanacağı
İnternet Adresi
: www.adiguzel.edu.tr
Başvuru Adresi
: (Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu) Yenişehir
Mahallesi Barajyolu Caddesi Çağlayan Sokak No: 18
Ataşehir/İstanbul
Açıklama
: Ön değerlendirme ve kesin sonuçlar Meslek
Yüksekokulumuz web adresinde (www.adiguzel.edu.tr)
yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat
niteliğinde olacaktır, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
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Hukuk*
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Adalet
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YDS/
Dengi

Unvan

Yabancı Dil Şartı

Öğretim

Aranmaz.

Görevlisi

Yönetim ve

İşletme

Yabancı Dil Şartı

Öğretim

Organizasyon

Yönetimi**

Aranmaz.

Görevlisi

Kadro

Sayfa : 43
Sayısı

Özel
Şartlar
Alanı ile ilgili lisans

2

ve tezli yüksek lisans
yapmış olmak.*
Alanı ile ilgili lisans

1

ve tezli yüksek lisans
yapmış olmak.**

Yükseköğretim Kurulu
tarafından kabul edilen merkezi
İngilizce

yabancı dil sınavından İngilizce

Meslek

(Zorunlu İngilizce

dilinde en az 80 puan veya

Öğretim

Yüksekokulu

dersini vermek

eşdeğerliği kabul edilen bir

Görevlisi

üzere.)***

sınavdan (İngilizce dilinde) bu

Alanı ile ilgili tezli
1

yüksek lisans
yapmış olmak.***

puan muadili bir puana sahip
olma şartı aranır.

2032/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Karaman İli, Ermenek İlçesi, 585 ada, 15 parsel üzerindeki 858474 YİBF nolu inşaatın
denetimini üstlenen Balkara Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Hacı Remzi
KARAMANOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20039, Oda
Sicil No: 50136) tarafından, Ankara 18. İdare Mahkemesinin 2018/188 esasına kayden
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 25.01.2019 tarihli ve E.2018/188-K.2019/104 sayılı karar
ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 31.12.2017 tarihli ve 30287 sayılı Resmî
Gazete ilanı ile Hacı Remzi KARAMANOĞLU hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin kuruluş
ortaklığı ile ilgili olan kısmı 27.02.2019 tarihli ve 46590 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.
İlgililere duyurulur.

2108/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Antalya İli, Alanya İlçesi, Payallar Beldesi, Merkez Mahallesi, Gökçeler Sokak, 027-C12-C-2C pafta, 238 ada, 06 nolu parsel üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen 48066 Ticaret
Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 601 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Lara
Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 2018/1975 esasına kayden
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Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 31.10.2018 tarihli ve E.2018/1975-K.2018/2054 sayılı karar
ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 27.10.2011 tarihli ve 28097 sayılı Resmî
Gazete ilanı ile Lara Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi
28.02.2019 tarihli ve 48291 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.
İlgililere duyurulur.

2145/1-1

—— • ——
Kapadokya Üniversitesinden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
Üniversitemizin çeşitli bölümlerinde görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim
Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara
öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili yönetmelik hükümlerine göre asgari
başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla üniversitemiz web sitesinde belirtilen evrakları süresi
içerisinde Üniversite Meydanı, No: 2, Mustafapaşa, Ürgüp/Nevşehir’de bulunan Üniversitemiz
rektörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde,
adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Kişi bundan doğan bir hak iddia edemez.
Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içerisinde yapılmayan, posta ve
e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular şahsen yapılacaktır. Bir kişi
birden fazla kadroya başvuramaz. Başvuru için gerekli belgelere üniversitemiz web sitesinden
(www.kapadokya.edu.tr) ulaşılabilir.

Kadro
Fakülte/Enstitü/Yüksekokul

Bölüm/Program

Unvanı

Kadro
Özel Şartlar

Sayısı

Kent ve çevre
İktisadi ve İdari Bilimler

Siyaset Bilimi ve

Fakültesi

Kamu Yönetimi

Profesör

bilimleri alanlarında
çalışmaları

1

bulunmak.

Kapadokya Meslek
Yüksekokulu

Turizm alanında
Turist Rehberliği

Profesör

çalışmaları
bulunmak.
2147/1-1
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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:
İPTAL İLANI
19.02.2019 tarih ve 30691 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen, Burdur Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi Öğretim Üyesi ilanlarından aşağıdaki tabloda yayımlanan Öğretim Üyesi Kadro
ilanları iptal edilmiştir.
Birimi/Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Derecesi Adedi

Niteliği

EĞİTİM FAKÜLTESİ
Coğrafya Eğitimi alanında
Türkçe Ve Sosyal

Sosyal Bilgiler

Dr. Öğr.

Bilimler Eğitimi

Eğitimi

Üyesi

1

1

doktora yapmış, Fiziki
Coğrafya alanında
çalışmalar yapmış olmak.

BUCAK İŞLETME FAKÜLTESİ
İşletme Alanında Doktora
Halkla İlişkiler ve

Araştırma

Dr. Öğr.

Tanıtım

Yöntemleri

Üyesi

yapmış, Çalışan Mutluluğu
3

1

ve Aile İşletmeciliği
Üzerine Çalışmalar
Yapmış olmak.

BUCAK ZELİHA TOLUNAY UYGULAMALI BİLİMLER VE İŞLETMECİLİK YO
İşletme alanında doktora
Muhasebe ve
Fınansal Yönetim

Muhasebe ve
Finansal
Yönetim

yapmış, Sosyal
Dr. Öğr.
Üyesi

1

1

Sorumluluk Faaliyetleri ile
Finansal Performans
İlişkisi konusunda
çalışmalar yapmış olmak.

BUCAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Çocuk Gelişimi

Çocuk Gelişimi

Dr. Öğr.
Üyesi

4

1

veya Çocuk Sağlığı ve
Eğitimi alanında doktora
yapmış olmak.

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU
Turizm İşletmeciliği
alanında doktora yapmış,
Konaklama

Konaklama

Dr. Öğr.

İşletmeciliği

İşletmeciliği

Üyesi

Turizm İşletmelerinde
4

1

Kurumsal Sosyal
Sorumluluk ve Rekabet
Stratejileri alanında
çalışmalar yapmış olmak.
2148/1-1
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Kadir Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
Üniversitemiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliği” nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan
KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesinde belirtilen kriterleri sağlamak kaydı ile aylık ve
özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Profesör ve Dr. Öğretim
Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.
Adayların KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre Ek-1 tablosundaki
sıralamaya uygun hazırladıkları (Profesör adayları 5 adet elektronik CD ya da flash bellek, 1adet
basılı / Dr. Öğretim Üyesi adayları 3 adet elektronik CD ya da flash bellek, 1adet basılı) bilimsel
dosyaları ve aşağıda listesi verilen evrakların bulunduğu başvuru dosyası ile birlikte Kadir Has
Üniversitesi, İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne ilan başvuru süresi içinde başvuruda bulunmaları
gerekmektedir.
Başvuru adresi:
Kadir Has Üniversitesi Cibali Kadir Has Kampusü
İnsan Kaynakları Direktörlüğü
Cibali Mah. Hisaraltı Cad. No:17 34083
Fatih/İstanbul
Adayların başvuru dosyasında bulunacak belgeler:
1. Öğretim üyesi başvuru dilekçesi,
2. Özgeçmiş (Yök formatlı),
3. Üniversitemiz web sayfasında (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/
turkce/akademik-istihdam-yonergesi-16082018.pdf) adresinde yayınlanan KHAS Akademik
Personel İstihdam Yönergesine göre hazırlanacak Ek-2 ve Ek-3 tabloları,
Ek-2: Bu formda her madde ile ilgili yayın/diğer faaliyet vs. isimleri yazılacak.
Ek-3: Ek-1’de yazılan yayın/faaliyet vs. ile ilgili puanlar yazılacak.
4. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Lisans,
Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları
yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin
onaylanmış olması şarttır.
5. Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge
6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile
postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür.
Birimi

Bölümü

Akademik
Unvan

Adet

Aranan Şartlar ve Özel Koşullar

Mühendislik ve
Doğa Bilimleri
Fakültesi

İnşaat
Mühendisliği

Profesör

1

1. Konusunda saygın dergilerde yayınlarının bulunuyor olması,
2. Doktora derecesini tercihen yurt dışında almış olması,
3. Optimizasyon, Çok kriterli karar verme, akışkanlar mekaniği
ve/veya hesaplamalı mekanik konularında daha önceden İngilizce
ders vermiş olmak ve bu konularda araştırma yapacak düzeyde
birikim sahibi olmak.
4. SCI/SCI-Expanded tarafından taranan mesleğin önde gelen süreli
yayınlarında yayınlanmış en az 5 esere sahip olmak,
5. Uluslararası konferanslara katılarak sunum yapmış olmak.

Mühendislik ve
Doğa Bilimleri
Fakültesi

İnşaat
Mühendisliği

Dr. Öğretim
Üyesi

1

1. İnşaat Mühendisliği Geoteknik veya Yapı-Deprem Mühendisliği
alanlarından birinde yurt dışında doktorasını tamamlamış olmak
2. Tercihen söz konusu alanlarda doktora sonrası deneyimi olmak.

2037/1-1
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Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı
Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır.
İlan olunur.

BİRİM/BÖLÜM/ABD/PROGRAM

KADRO
ADEDİ

YDS
DRC.

UNVAN

ALES

veya
Eşdeğeri

Kelkit Aydın Doğan
MYO/Ulaştırma Hizmetleri
Bölümü/ Sivil Havacılık Kabin

ÖZEL ŞARTLAR

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
1

6

Öğr.Gör.

Muaf

…

Hizmetleri Pr.

Lisans mezunu olmak ve belgelendirmek
kaydıyla alanında en az 10 (on) yıl
deneyime sahip olmak.
Havacılık Yönetimi, Sivil Havacılık, Halkla
İlişkiler ve İşletme Bölümü alanlarının

Kelkit Aydın Doğan
MYO/Ulaştırma Hizmetleri
Bölümü/ Sivil Havacılık Kabin

birinden
1

6

Öğr.Gör.

Muaf

…

Lisans

mezunu

olmak

ve

Eğiticinin Eğitimi Sertifikası, Temel Sivil
Havacılık Güvenliği Eğitimi Sertifikası,
Tehlikeli Madde Kuralları Temel Eğitim

Hizmetleri Pr.

Sertifikası ve Güvenlik Bilici Eğitim
Sertifikalarına sahip olmak.
Okul

Öncesi

Gelişimi,

Özel

Öğretmenliği,
Eğitim

Çocuk

Öğretmenliği,

Psikoloji, Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Kelkit Sağlık Hizmetleri
MYO/Çocuk Bakımı ve Gençlik
Hizmetleri Bölümü/ Çocuk

Bölümlerinin herhangi birinden lisans
1

5

Öğr.Gör.

70

…

mezunu olup bu alanların birinden Tezli
Yüksek Lisans yapmış olmak veya
Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olup

Gelişimi Pr.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış
olmak.
İrfan Can Köse MYO/Mülkiyet
Koruma ve Güvenlik

Halkla İlişkiler Lisans mezunu olmak ve
1

6

Öğr.Gör.

70

…

Bölümü/Sosyal Güvenlik Pr.

olmak.
Fizik, Fizik Mühendisliği, Optik ve Akustik

Torul MYO/Tıbbi Hizmetler ve
Teknikler Bölümü/ Optisyenlik
Pr.

bu alanda Tezli Yüksek Lisans yapmış

1

6

Öğr.Gör.

70

…

Bölümlerinin birinden lisans mezunu olup
Optik alanında Tezli Yüksek Lisans
yapmış olmak.
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BAŞVURU/ÖN DEĞERLENDİRME/SINAV TARİHLERİ ve BAŞVURU YERİ
Duyuru Başlama Tarihi

: 04.03.2019

Son Başvuru Tarihi

: 18.03.2019

Ön Değerlendirme Tarihi

: 20.03.2019

Sınav Giriş Tarihi

: 22.03.2019

Sonuç Açıklama Tarihi

: 25.03.2019

Kabul Edilecek Başvuru Şekli

: Şahsen veya Posta ile

Başvuru Adresi

: İlgili Birimlere yapılacaktır.

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.gumushane.edu.tr
GENEL ŞARTLAR
1 - 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2 - ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı
dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan
almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme
ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3 - Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun
hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği
Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine
eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir
4 - Yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına
yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili
kadrolara

yapılacak

öğretim

görevlisi

atamaları

ile 4/11/1981 tarihli

ve

2547

sayılı

Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu
yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde;
yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde
istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu
tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul
edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
ÖZEL ŞARTLAR
1 - Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla
otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
2 - Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta
yeterlik eğitimi öğrencisi olmak gerekir.
3 - Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine
sahip olmak şartı aranır. Ancak Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından
belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip
olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi
olmak şartı aranır.
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İSTENEN BELGELER ve ÖNEMLİ NOTLAR
Başvuruda İstenen Belgeler:
1 - Adayın başvuracağı Fakülte/MYO/Y.Okulu’nu, kişisel yazışma adresini ve telefon
numaralarını belirten dilekçesi, (http://www.gumushane.edu.tr/tr/idari/dairebaskanliklari/personel-daire-baskanligi/formlar adresinden Akademik Kadro Başvuru Formu)
2 - Özgeçmiş,
3 - Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge
4 - Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora mezuniyet belgelerinin fotokopisi veya E-Devlet
çıktısı (Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)
5 - Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora transkript fotokopileri,
6 - ALES Belgesi,
7 - Yabancı Dil Belgesinin fotokopisi (KPDS, ÜDS veya muadili),
8 - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
9 - Fotoğraf (1 adet)
10 - Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi (Önemli Notlar kısmında ayrıntıları yer almaktadır.)
Önemli Notlar:
1 - Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime
ulaşması gerekmektedir.
2 - Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi
içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez.
3 - Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve
kuruluşu/şirket/firmadan hizmet belgesi veya onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir.
4 - Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK çıktısının da
gönderilmesi gerekmektedir. Yalnızca SGK çıktısı kabul edilmeyecektir.
5 - Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak şartı yer alan ilanlarda, öğrenci belgesi ve
ilgili transkriptinde gönderilmesi zorunludur.
6 - Yüksek Lisans ve Doktora yapıyor veya yapmış olmak şartı yer alan ilanlarda, ilanda
belirtilen anabilim dalının/bilim dalının/alanın mezuniyet belgesinde/öğrenci belgesinde/transkriptte
veya onaylı resmi yazıda belirtilmiş olması gerekmektedir.
7 - İlan özel şartında sertifika/belge istenmiş ise bu belge ve/veya sertifikalarında
gönderilmesi gerekmektedir.
8 - Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye
alınmayacaktır.
9 - Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
10 - Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı
tebligat yapılmayacaktır.
MUAFİYET
1 - 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.
2 - Genel Şartlar Başlığı altında yer alan 4. madde kapsamındaki öğretim görevlisi
kadroları haricindeki Meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına yapılacak
başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
2074/1-1
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Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI
Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek
üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve
Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına
İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, 4 (dört) Sözleşmeli
Bilişim Personeli alınacaktır.
KPSS Puanının Türü ve Geçerlilik Yılı: ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan Kamu
Personel Seçme Sınavından (KPSS) alınan KPSSP3 (B) puanı ve İngilizce dilinde Yabancı Dil
Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya eş değerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul
edilen dengi puan esas alınacaktır.
İŞ TANIMI
ADET
ÇALIŞMA SÜRESİ ÜCRET
Yazılım Proje Yöneticisi
1
Tam Zamanlı
Aylık Brüt Sözleşmeli
Ücretinin 4 katı
Kıdemli Yazılım Geliştirme
2
Tam Zamanlı
Aylık Brüt Sözleşmeli
Uzmanı
Ücretinin 3 katı
Kıdemli Sistem Uzmanı
1
Tam Zamanlı
Aylık Brüt Sözleşmeli
Ücretinin 3 katı
I. BAŞVURU ŞARTLARI:
A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)
1) Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında kurulu bulunan büyük ölçekli
bilgi işlem birimlerinde istihdam edilecek personelin,
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz
olması,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olması,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından
mezun olması,
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda (Değişik ibare:RG-2/5/201228280) ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık
mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak
657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal
güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği
belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri,
zorunludur.
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2) Kamu kurum ve kuruluşları, birinci fıkrada belirtilenler dışında personelde özel
nitelikler arayabilir.
B-ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)
B.1. Yazılım Proje Yöneticisi (1 Kişi)
a) Tercihen en az 3 yıl yönetici pozisyonunda çalışmış olmak,
b) En az 5 yıllık bilişim takımı ve proje yönetme deneyimine sahip olmak,
c) Microsoft Project, Redmine, JIRA proje yönetim araçlarından en az birinde deneyim
sahibi olmak,
ç) SCRUM metodolojisini yönettiği projelerde uygulamış olmak,
d) Veri tabanlarının optimize edilmesi, güvenlik kontrollerinin yapılması, veri tabanı
kullanım metotlarının denetlenmesi ve düzenlenmesi konularında deneyim sahibi olmak,
e) Veri ambarı modellemesi, oluşturulması ve veri toplama süreçlerinde deneyimli olmak,
f) Kurumun Bilgi Yönetim Sistemi ve diğer uygulamalara entegrasyonu ve yetkisiz
kişilerce alınmasını engellemek amacıyla güvenlik altına alan mekanizmanın tasarımını ve
programlamasını yapabilmek,
g) ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Standartları konusunda bilgi ve deneyim sahibi
olmak,
h) Sanallaştırma teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak ve VMWare veya HyperV
ürünlerinde deneyimli olmak,
i) LDAP ve Microsoft Sharepoint Server konularına deneyimli olmak.
j) Proje yönetimi eğitimi almış olmak, tercihen Project Management Professional (PMP)
sertifikasına sahip olmak,
k) Yazılım ekibini bir projenin planlama, analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve
değerlendirme aşamalarında koordine edebilecek, yönetebilecek yeterlilikte olmak,
l) İş paylaşımı yapabilecek ve gerektiğinde takım üyelerine destek olabilecek düzeyde
teknik bilgi ve donanıma sahip olmak, süreç yönetim araçları konusunda deneyimli olmak,
m) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının
teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda deneyim sahibi olmak,
n) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda deneyimli olmak,
o) Bellek yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak ve performans çalışması ile uygulamada
gerekli görülen noktalara müdahale edebilmek,
p) Hata kayıtlarını tutma, hata ayıklama ve hatalara çözüm üretme konusunda deneyim
sahibi olmak.
q) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini
devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü
bulunmamak,
r) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel bir
durumu bulunmamak,
s) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli
Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük
hakları ve diğer kuralları kabul etmek,
t) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve
problem çözme yeteneklerine sahip olmak,
u) Süresi içinde başvurmak.
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B.2. Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (2 Kişi)
a) Nesne yönelimli programlama ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında iyi
derecede bilgi sahibi olmak,
b) Çok katmanlı mimaride yazılım geliştirmiş olmak,
c) C#.NET ile web tabanlı uygulama geliştirme konusunda en az 5 yıl deneyimli olmak,
ç) .NET framework (4.0 ve üstü) platformu konusunda deneyim sahibi olmak,
d) Windows servisleri konusunda deneyim ve bilgiye sahip olmak,
e) XML web servisleri, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak,
f) HTML5, CSS, JavaScript, JQuery gibi web teknolojileri konusunda deneyim sahibi
olmak,
g) ASP.NET MVC ve ASP.NET Web Forms teknolojileri konusunda deneyim sahibi
olmak,
h) Entity Framework ve LINQ ile yazılım geliştirmiş olmak,
i) Telerik RadControls for ASP.NET kullanma bilgisine sahip olmak,
j) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda deneyim sahibi
olmak,
k) İleri düzey Transact-SQL bilgisine sahip olmak,
l) Yük dengeleyici arkasında çalışan web uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak,
m) TFS veya GitHub konularında deneyim sahibi olmak,
n) Mobil uygulamalar konusunda deneyim sahibi olmak,
o) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,
p) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,
q) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak,
r) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,
s) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel bir
durumu bulunmamak,
t) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli
Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük
hakları ve diğer kuralları kabul etmek,
u) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve
problem çözme yeteneklerine sahip olmak,
v) İş paylaşımı yapabilecek ve gerektiğinde takım üyelerine destek olabilecek düzeyde
teknik bilgi ve donanıma sahip olmak, süreç yönetim araçları konusunda deneyimli olmak,
w) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının
teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda deneyim sahibi olmak,
x) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda deneyimli olmak,
y) Bellek yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak ve performans çalışması ile uygulamada
gerekli görülen noktalara müdahale edebilmek,
z) Hata kayıtlarını tutma, hata ayıklama ve hatalara çözüm üretme konusunda deneyim
sahibi olmak.
aa) Süresi içinde başvurmak.
B.3. Kıdemli Sistem Uzmanı (1 kişi)
1) Aşağıdaki sertifikalardan en az 2'sine sahip olduğunu belgelemek:
a) MCSE: Cloud Platform and Infrastructure Sertifikası
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b) MCSE: S: M Microsoft Sistem Mühendisliği Sertifikası
c) MCSA: Windows Server 2012 veya 2016 Sertifikası
ç) MCSA: S: M Microsoft Sistem Mühendisliği Sertifikası
d) MCTS: Microsoft Sertifikalı Teknoloji Uzmanı
e) MCITP: Server Administrator sertifikası
2) Aşağıdaki niteliklere ve tecrübelere sahip olmak:
a) Son 3 (üç) yılı 5.000 (beş bin) ve üzeri kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde olmak
üzere kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak bilgi
sistemleri yönetimi alanında 5 (beş) yıl ve üzeri çalışmış olmak
b) Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinin (2008, 2008 R2, 2012, 2016... R2)
kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümlemelerini
gerçekleştirmiş olmak
c) Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinde Active Directory (LDAP), WSUS,
DNS, DHCP, IIS, KMS, CA servisleri için kurulum, yapılandırma, yönetim, izleme ve sorun
çözümleme yapmış olmak
ç) Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinde NFS, CIFS, iSCSI servisleri için
kurulum, yapılandırma, yönetim, izleme ve sorun çözümleme yapmış olmak
d) File server, Failover cluster konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e) Sunucu sanallaştırma teknolojilerinde (Microsoft Hyper-V, VMware, OpenStack vb.)
kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş
olmak.
f) Fiziksel ve sanal sunucu kümeleme (cluster) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim,
başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmak
g) Microsoft SCOM 2012 ve üstü sistemlerinin kurulum konfigürasyon ve sorun giderme
konularında tecrübeye sahip olmak,
ğ) İyi derecede Powershell scripting bilgi ve tecrübesine sahip olmak,
h) Veri depolama sistemleri(EMC, ZFS veya NetApp ürünlerinden en az birinde) ve SAN
sistemleri için kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme
gerçekleştirmiş olmak
ı) Veri yedekleme sistemleri kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve
sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmak.
i) Replication ve Backup konularında tecrübe sahibi olmak,
j) Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
k) System Center Configuration Manager (SCCM) konfigurasyon ve yönetimi konusunda
bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
l) System Center Virtual Machine Manager (VMM) konfigurasyon ve yönetimi
konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
m) Microsoft SQL Server kurulum, konfigürasyon ve yönetimi konusunda bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
n) Linux sunucu işletim sistemlerinin (Ubuntu 16 ve üzeri, Centos 6 ve üzeri, Fedora 25
ve üzeri) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümlemelerini
gerçekleştirmiş olmak
o) Load Balancer, Firewall, cihazları yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ö) İş sürekliliği veya felaketten kurtarma sistemlerinin planlama/kurulum süreçlerinde
görev almış olmak,
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3) Aşağıda listelenmiş nitelikler zorunlu olmamak ile birlikte tercih sebebidir.
a) Information Technology Infrastructure Library (ITIL) sertifikasına sahip olmak,
b) ISO/IEC 27002 sertifikasına sahip olmak,
c) Certified Ethical Hacker (CEH) sertifikasına sahip olmak,
ç) Sızma ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama
sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.
d) Linux sunucu işletim sistemlerinde LDAP, DNS, DHCP, NFS, CA servisleri için
kurulum, yapılandırma, yönetim, izleme ve sorun çözümleme yapmış olmak
e) Linux sunucu işletim sistemleri için sunucu ve uygulama izleme ve yönetim
sistemlerinde (Puppet, Ansible, Zabbix vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, başarım artırma ve
sorun giderme gerçekleştirmiş olmak
f) Linux işletim sistemi için ileri derecede betik dili (bash, csh, vb.) kullanmış olmak
g) Linux fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı,
güvenlik, log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak,
ğ) Yerel alan ağ (LAN), geniş alan ağ (WAN), kablosuz yerel alan ağ (WLAN), sanal özel
ağ (VPN), dinamik yönlendirme protokolleri ve IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
h) Ağ mimarileri tasarımı, planlaması, güvenliği ve entegrasyonu konularında bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
ı) NAC, SIEM, E-mail Gateway cihazları yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
i) Kurumsal kablosuz ağ, switch, router yönetimi ve güvenliği konusunda bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ
Başvurular http://pdb.marmara.edu.tr adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli
Başvuru Formu” nun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırmak
ve imzalanmak suretiyle ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde aşağıda yer alan belgelerle
birlikte şahsen veya “Marmara Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 34722 Kadıköy /
İSTANBUL” adresine son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta ile yapılabilir. Bu tarihten
sonraki müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
III. BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER
1- Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu (Fotoğraflı)
2- Diploma veya mezuniyet belgesinin örneği
3- Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin örneği
4- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki
tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler
dikkate alınacaktır).
5- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (e) maddesinde belirtilen en az iki
güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge
6- Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)’da istenilen sertifikalar ile
tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır).
7- KPSS P3 puanını gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi
(İlgili kamu kurum ve kuruluşunun bünyesinde bu Yönetmelik kapsamında çalışmakta olan
sözleşmeli bilişim personeli de girebilir. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın
KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır. )
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8- İngilizce Dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) alınan puanı veya
bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen
YDS dengi puanı gösterir belge (Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak
değerlendirilir.)
9- Nüfus cüzdanının örneği
10- 2 adet fotoğraf (1 adedi Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)
IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
KPSSP3 (B) puanının yüzde yetmişi (İlgili kamu kurum ve kuruluşunun bünyesinde bu
Yönetmelik kapsamında çalışmakta olan sözleşmeli bilişim personeli de girebilir. KPSS puanı
olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.) ile
yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak
değerlendirilir) toplamı esas alınarak, genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma
şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en
yüksek puanlıdan başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyon adedinin 10 (on) katı
aday sınava alınacaktır. (Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın
bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir.)
V. BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI, SINAV TARİHİ ve YERİ
Yazılı sınav 11 Nisan 2019 tarihinde saat 10:00’da Marmara Üniversitesi Rektörlüğünde
yapılacaktır. Yazılı sınavı kazanan adaylar sözlü sınava çağırılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak
kazanan aday listesi http://pdb.marmara.edu.tr adresinden duyurulacaktır.
VI. SINAVIN ŞEKLİ ve SINAV KONULARI
SINAVIN ŞEKLİ
a) Sınav yazılı ve sözlü sınav şeklinde yapılacaktır.
b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı
bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi
halde adaylar sınava alınmayacaklardır.
SINAV KONULARI
Yazılı ve sözlü sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki “ÖZEL ŞARTLAR
(NİTELİKLER)” bölümünde belirtilen tüm konulardır.
VII. DEĞERLENDİRME
Yazılı ve sözlü sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan
adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar aday asil olarak
ilan edilir. Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, atanmaktan
vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere asil aday
sayısı kadar yedek belirlenecektir.
VIII. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI ve İTİRAZ
a) Sınav sonuçları sınav komisyonunca http://pdb.marmara.edu.tr adresinde ilan edilerek
duyurulacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların müracaatları kabul edilmeyecek
ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal
edilecektir.
b) Kendilerine tebligat yapıldığı halde kamu kurum ve kuruluşlarına tebligat tarihinden
itibaren on iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen
sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla on beş günü geçmeyen ve belgeyle
ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.
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c) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek
adaylarında işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.
ç) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava
girip başarılı olan adaylarla; ayrıca Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları
olumsuz olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma
açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise
sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem
yapılacaktır.
IV. ÜCRET
Aylık brüt sözleşme ücreti; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin
(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR
(NİTELİKLER) başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutardır. Ancak
Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı
maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla
mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz.
V. ATAMA İÇİN İSTENİLEN BELGELER:
1- Başvuru formu (Fotoğraflı),
2- Özgeçmiş
3- Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği,
4- Yabancı okul mezunları için denklik belgesi aslı veya onaylı örneği,
5- Nüfus cüzdanının onaylı örneği,
6- 6 adet fotoğraf,
7- Tam Teşekküllü Hastaneden alınacak Sağlık Kurulu Raporu,
8- E-devlet kapısından alınan kare kodlu arşiv kayıtlı adli sicil kaydı,
9- İkametgah Senedi,
10- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yaptığını veya muaf olduğunu gösterir belgenin
aslı veya onaylı örneği.
11- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki
tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler
dikkate alınacaktır).
12- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (e) maddesinde belirtilen, en az iki
güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge.
13- Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)’da istenilen sertifikalar ile
tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır).
14- İngilizce Dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) alınan puanı
veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul
edilen YDS dengi puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti
15- KPSS P3 puanını gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi
16- Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı http://pdb.marmara.edu.tr internet
adresinden temin edilebilecek olan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu. ( İki
nüsha olarak bilgisayar ortamında düzenlenmesi, fotoğraf yapıştırılması ve ekinde nüfus cüzdan
örneğinin bulunması gereken form Üniversitemiz tarafından onaylanacaktır.)
2099/1-1
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Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI
2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet
Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve
Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı
Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Süleyman Demirel
Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme İle İlgili
Değerlendirme Kriterleri hükümlerine göre aşağıda belirtilen kadrolara öğretim üyeleri
alınacaktır.
- Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adaylar, Başvuru Formunu düzenleyerek
ekleri ile birlikte Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına
başvuracak adaylar ilanda belirtilen birimlere başvurmaları gerekmektedir.
NOTLAR
- İlanımızın Süresi, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi itibariyle 15 (on beş) gündür.
- Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate
alınmayacaktır.
- Başvuru Formalarına ve ayrıntılı bilgilere http://persdb.sdu.edu.tr internet adresi
Doküman Arşivi bölümünden ulaşılabilir.
- İlanda belirtilen kadrolara müracaat eden adayların 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 48 inci maddesinde yer alan şartları taşıyor olması gerekmektedir.
- %20 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
Birimi

Bölümü

ABD/ASD/PRG.

Unvan

Eğitim
Fakültesi

Yabancı
Diller Eğitimi

Arap Dili
Eğitimi

Profesör

1

1

Eğitim
Fakültesi

Yabancı
Diller Eğitimi

Arap Dili
Eğitimi

Dr. Öğr.
Üyesi

1

1

Eğitim
Fakültesi

Matematik ve
Fen Bilimleri
Eğitimi
Otomotiv
Mühendisliği

Matematik
Eğitimi

Dr. Öğr.
Üyesi

1

1

1

1

1

1

1

1

Mühendislik
Fakültesi
İletişim
Fakültesi
İletişim
Fakültesi
Eğirdir Sağlık
Hizmetleri
MYO
Isparta Sağlık
Hizmetleri
MYO

Gazetecilik
Gazetecilik

Otomotiv
Profesör
Mühendisliği
Basın Ekonomisi
Profesör
ve İşletmeciliği
Dr. Öğr.
Bilişim
Üyesi

Der. Ad.

Sosyal
Hizmet ve
Danışmanlık

Sosyal
Hizmetler

Dr. Öğr.
Üyesi

1

1

Sağlık Bakım
Hizmetleri

Yaşlı Bakımı

Dr. Öğr.
Üyesi

1

1

Eski Çini
Onarımı

Doçent

1

1

Eski Yazı

Doçent

1

1

Güzel Sanatlar Geleneksel
Fakültesi
Türk Sanatları
Güzel Sanatlar Geleneksel
Fakültesi
Türk Sanatları

Niteliği
Arapça
konuşma
kaygısı
konusunda çalışmalar yapmış
olmak.
Arapça öğrenenlerin özyeterlilikleri
konusunda çalışmalar yapmış
olmak.
Üstün yeteneklilerin matematik
eğitimi konusunda çalışmalar
yapmış olmak.
İçten yanmalı motorlar üzerine
çalışmalar yapmış olmak.
Siyasal
iletişim
konusunda
çalışmalar yapmış olmak.
İnternet-Sosyal medya yönetimi
üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Huzur evi, aile yaşlı ilişkileri ve
engelliler ile ilgili çalışması
olmak.
Uzun dönemli bakım hizmetleri
yönetimi
ve
yaşlı
bakım
merkezleri ile ilgili çalışmaları
olmak.
Doğal
Boyama
alanında
çalışmalar yapmış olmak.
Hat sanatı alanında çalışmalar
yapmış olmak.
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:
Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvan ve şartları belirtilen, Üniversitemiz Fakülte ve
Yüksekokullarında açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili
maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür. Dr. Öğr. Üyesi kadroları için
ilgili Fakülte Dekanlıkları ile Yüksekokul Müdürlüklerine, Profesör ve Doçent kadroları için
Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına;
1 - Başvuru Dilekçesini,
2 - T.C.Kimlik No'larını gösterir beyanlarını,
3 - Tüm diplomalarını veya öğrenim durumlarını gösterir belgelerinin onaylı suretini,
4 - Üç adet fotoğraflarını,
5 - Adli Sicil Belgesini (En geç 1 (bir) aylık)
6 - Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (1 Adet)
7 - Başvuracak adayların başvuru formu ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması
Formunu(http://w3.beun.edu.tr/ adresinden temin edilecektir.)
8

-

Üniversitemizin

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/59441486

sayfasında

yayınlanmış olan Üniversitemiz Birimlerinde Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi Kadrosuna
Atanma İlkelerinde yer alan formları,
9 - Profesör kadrosuna müracaat edenlerin 6 (Altı) nüsha halinde, Doçent ve Dr. Öğretim
Üyesi kadrosuna müracaat edenlerin 4 (Dört) nüsha halinde
a) Özgeçmişlerini,
b) Yayın listelerini,
c) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaları ile birlikte müracaat etmeleri ilan
olunur.
- Müracaat edenlerin 657 Sayılı Kanunun 48.maddesindeki şartları ve Üniversitemiz
http://personel.beun.edu.tr/icerik/12/mevzuat.html sayfasında yayınlanmış olan " Üniversitemiz
Birimlerinde Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi Kadrosuna Atanma İlkeleri"nde belirtilen
şartları sağlamış olmaları,
- Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini
belirtmeleri,
- Yurtdışından alınmış Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış
olması gerekmektedir.
NOT : Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin
eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.
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Profesör
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AÇIKLAMA

TIP FAKÜLTESİ
KULAK BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI
KARDİYOLOJİ

1

çalışma yapmış olmak.

1

KARDİYOLOJİ

1

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR

1

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR

1

BİYOFİZİK

1

BİYOFİZİK

1

DEONTOLOJİ VE TIP TARİHİ

1

TIP EĞİTİMİ VE BİLİŞİMİ

Orta kulak patolojileri ile fasiyal kanal defekti arasındaki ilişki ile ilgili

1

ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

1

ADLİ TIP

1

ADLİ TIP

1

NÜKLEER TIP

1

İÇ HASTALIKLARI(HEMATOLOJİ)

1
Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları yan dal uzmanlığı olmak, Tip 2

İÇ HASTALIKLARI(ENDOKRİNOLOJİ)

1

diyabetik erkeklerde hipogonadizm hakkında, premenapozal ve
postmenapozal obez kadınlarda insülin direnci ilişkisi ile ilgili çalışmalar
yapmış olmak.

İÇ HASTALIKLARI(TIBBİ ONKOLOJİ)

1
Yenidoğan cerrahi hastalarında erken enteral beslenme ve hayvan

ÇOCUK CERRAHİSİ

deneyi ile infrared spektroskopi altında açlığın fizyolojisi ile ilgili

1

çalışmalar yapmış olmak.
PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK

1

CERRAHİ
TIBBİ GENETİK

Dijital blok anestezisi ve genel anestezi yöntemleri ile yapılan el parmak
replantasyonları ile ilgili çalışma yapmış olmak.

1

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
ORTODONTİ

1

Ortodontik tedavide ağız dışı apareylerin kullanım zamanları konusunda
çalışma yapmış olmak ve ortodonti uzmanı olmak.

DEVLET KONSERVATUVARI
YAYLI ÇALGILAR YAPIMI

1

TİYATRO

1

TİYATRO

1

Devlet Konservatuvarı, Güzel Sanatlar Fakültesi ya da Eğitim Fakültesi
Müzik Öğretmenliği lisans mezunu olmak.
Tiyatro lisans programından mezun olmak. "Tiyatro Kuramı" alanında
doktora ya da sanatta yeterlilik çalışması yapmış olmak.
Tiyatro lisans programından mezun olmak. "Oyunculuk" alanında
doktora ya da sanatta yeterlilik çalışması yapmış olmak.
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Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden:
İŞÇİ ALIM İLANI
İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere, 4857 sayılı İş
Kanunu ve 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve
Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri
kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen
işçi alımı yapılacaktır.
TEŞKİLATI
TAŞRA

İLİ
İSTANBUL

KADROSU
İŞÇİ (Aşçı)

NORMAL STATÜ
3 KİŞİ

GENEL ŞARTLAR:
1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2) 18 yaşını tamamlamış olmak,
3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve
casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
4) Özel kanun ve diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak,
5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
6) Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak,
7) ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS sınavına girmiş ve KPSSP93 türünden en
az (60) puan almış olmak,
8) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
9) Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.
ÖZEL ŞARTLAR:
1) Meslek Yüksekokullarının Aşçılık bölümlerinden mezun olmak,
2) İki yıl mesleki deneyiminin olması.
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:
1) Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 11-15 MART 2019
tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacaktır.
2) Türkiye İş Kurumu tarafından gönderilen nihai listede asıl olarak belirlenen adaylar
İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünün daha sonra belirleyeceği tarihte sözlü sınava tabi
tutulacaktır.
YERLEŞTİRME VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:
1) Türkiye İş Kurumu tarafından İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğüne gönderilen
nihai liste, Genel Müdürlüğümüzün (www.vgm.gov.tr) internet sitesinde duyurulacak olup, ayrıca
kişilerin adreslerine posta ile tebligat yapılmayacaktır.
2) Nihai listede asıl olarak isimleri geçenler aşağıda belirtilen belgeleri getirerek İstanbul
Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğüne şahsen müracaatta bulunacaklardır.
SÖZLÜ SINAV İÇİN MÜRACAAT EDENLERDEN İSTENEN BELGELER:
1) 2018 Yılı KPSS sonuç belgesi
2) Nüfus Cüzdan fotokopisi,
3) Diploma aslı veya fotokopisi,
4) Mesleki Deneyim Belgesi
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü
Personel Şube Müdürlüğü
Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No: 2 Taksim/Beyoğlu/İSTANBUL
Tel : 0 (212) 251 88 10 Dahili: 7046-7010
Fax : 0 (212) 243 64 59
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
–– Fırat Üniversitesi Akademik Yazma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

1

–– İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

4

–– TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mal ve Hizmet Satınalma
Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

27

–– Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma
27

Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları

31

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

33

c - Çeşitli İlânlar

42

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin
84

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.

