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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Boğaziçi Üniversitesinden:
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 5/4/1996 tarihli ve 22602 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Boğaziçi
Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – a) İngilizce hazırlık sınıfı dışında, Üniversiteye kayıtlı olan öğrencilerden
isteyenler yaz öğretiminde kontenjan dâhilinde açılan derslere kayıt yaptırarak izlemekte oldukları eğitim programlarının kredi gereklerini karşılayabilirler.
b) Lisans veya lisansüstü programlarında İngilizce hazırlık sınıfını bitirmiş, dil yeterliliğini kanıtlamış ve derslere başlamamış olan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri; bölüm veya
anabilim dalı tarafından uygun görülmesi üzerine bölüm veya anabilim dalınca belirlenen en
fazla iki dersi alabilir.
c) Yabancı Diller Yüksekokulu (YADYOK) İngilizce hazırlık sınıfı için yaz öğretimi,
23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Boğaziçi Üniversitesi Yabancı
Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde YADYOK Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.
“d) Yaz öğretimi işlemleri için başvuru ücreti her yıl ÜYK tarafından belirlenir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Bir zorunlu dersin yaz öğretiminde açılabilmesi için o dersin aynı akademik yıl içinde en az
bir kez açılmış olması gerekir.”
Kuruluşu : 7 Ekim 1920

İçindekiler 76. Sayfadadır.
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (b) bendinin sonuna aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“Özel öğrencilerin mali yükümlülükleri, özel öğrenciler hakkında Senato kararıyla yürürlüğe
konulan yönerge hükümleri çerçevesinde ÜYK tarafından belirlenir ve ilan edilir.”
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Boğaziçi Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
5/4/1996
22602
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
126/1/2004
25358
29/5/2007
26517
31/1/2014
28869

—— • ——
İstanbul Gedik Üniversitesinden:
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin üçüncü,
dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3)Yüksek lisans programlarına mülakat sınavları sonucuna göre öğrenci kabul edilebilir. Değerlendirmenin bu şekilde yapıldığı durumlarda ALES puanının %50’si, lisans genel
not ortalamasının %20’si ve mülakatın %30’unun toplamı sonucu oluşan puanlara göre adaylar
arasında başarı sıralaması yapılır. Mülakat sınavları, başvuru tarihleri süresince ilgili anabilim
dalı başkanlığında kurulacak olan komisyon tarafından her hafta en az iki defa yapılır. İlgili
anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayıyla yüksek lisans
programlarına yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir.
(4) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvarın ilgili enstitü anabilim ve anasanat dallarına başvuran adayların kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Lisans genel not ortalamasının %30’u ve mülakatın %70’inin toplamı sonucu oluşan puanlara göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır.
(5) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde lisans genel not ortalamasına
göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır.
(6) Yüksek lisansa öğrenci kabulünde başarı notu 100 tam puan üzerinden en az 55 olmalıdır.
(7) Eşit puan durumunda adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla, ALES
puanı yüksek olan, yine eşitlik halinde lisans genel not ortalaması yüksek olanlar tercih edilir.”

22 Nisan 2019 – Sayı : 30753

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 3

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“b) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 3.00 veya muadili bir puan olmaları ve başvurdukları programın
puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına
sahip olmaları gerekir.”
“(3) Doktora programlarına öğrenci kabulünde mülakat veya bilim sınavı yapılabilir.
Değerlendirmenin bu şekilde yapıldığı durumlarda, ALES puanının %50’si, lisans/yüksek lisans
genel not ortalamasının %20’si ve mülakat veya bilim sınavı sonucunun %30’u dikkate alınarak
hesaplanan puana göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır. Mülakat veya bilim sınavları,
başvuru tarihleri süresince ilgili anabilim dalı başkanlığında kurulacak olan komisyon tarafından her hafta en az iki defa yapılır. İlgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü
yönetim kurulunun onayıyla doktora programlarına yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul
edilebilir.”
“(5) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvarın ilgili enstitü anabilim ve anasanat
dallarına başvuran adayların kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Mülakat ve yüksek lisans
genel not ortalamasına göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır. Mülakatın %50’si ve
yüksek lisans genel not ortalamasının %50’si dikkate alınarak hesaplama yapılır.
(6) Doktora programlarına öğrenci kabulünde başarı notu 100 tam puan üzerinden en
az 55 olmalıdır.
(7) Eşit puan durumunda adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla, ALES
puanı yüksek olan, yine eşitlik halinde yüksek lisans genel not ortalaması yüksek olan tercih
edilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(9) Ara sınavlar ile yarıyıl sonu sınavları ve bütünleme sınavları akademik takvimde
belirtilen süre içinde yapılır. Yazılı sınav evrakı ait olduğu akademik yılı takip eden iki yıl süre
ile enstitü tarafından arşivlenir ve muhafaza edilir.”
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
26/10/2016

29869

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
1-

12/11/2016

29886

2-

10/10/2017

30206

3-

1/11/2017

30227

4-

7/1/2018

30294

5-

17/10/2018

30568
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İstanbul Gedik Üniversitesinden:
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 25/8/2015 tarihli ve 29456 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Gedik Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Not verilen her türlü ölçme değerlendirme ve sınav evrakı ait olduğu akademik
yılı takip eden iki yıl süre ile müdürlük/dekanlık tarafından arşivlenir ve muhafaza edilir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“d) Kayıt dondurma isteği kabul edilen öğrencinin izninin işleme konulabilmesi için
doğal afet ve benzeri olağanüstü haller dışında güz ve bahar yarıyıllarında derslerin başlamasını
takip eden dördüncü haftanın son işgününe kadar izin başvurusunu yapmış ve ilgili yönetim
kurulu kararı ile izin talebinin kabul edilmiş olması gerekir. Kayıt dondurma isteği kabul edilen
öğrenci, kayıt dondurulan yarıyıl/yıla ait öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdür. Öğrenim ücretinin tamamını ödemeyen öğrencinin kaydı dondurulmaz. Ödenen öğrenim ücreti bir sonraki
yarıyıl/yıl ödeyeceği öğrenim ücretinden mahsup edilir.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
25/8/2015

29456

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
1-

15/6/2016

29743

2-

21/8/2016

29808

3-

14/10/2016

29857

4-

28/7/2017

30137

5-

28/1/2018

30315

6-

19/2/2018

30337

7-

20/9/2018

30541 (Mükerrer)

8-

1/10/2018

30552
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden:
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 21/5/2015 tarihli ve 29362 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muğla
Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının
son cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve on birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Öğrenciler Üniversite içinde başka bölüm/anabilim dalı/programlarından ya da Üniversitede
açılmamış olmak kaydıyla Üniversite dışından, derse/derslere kayıt yaptırmadan önce, ilgili
bölüm veya anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ve ilgili yönetim kurulunun oluru ile eşdeğer ders/dersler alabilirler.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“Ancak, kayıt yaptırdığı ders/dersleri açılmayan öğrenciler derslerin başlamasını müteakip ilk
iki gün ilave ücret gerektirmeyen derslere kayıt yaptırabilirler.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “yirmi
bir” ibaresi “yirmi dört” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü
yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
21/5/2015

29362

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
14/10/2016

29857

—— • ——
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden:
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin adı “Tokat
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 17 – (1) Özel öğrenciler ile ilgili işlemler; Yükseköğretim Kurumlarında
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar
Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, konuyla ilgili Senato kararıyla
yürürlüğe konulan yönerge ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.”
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(3) Genel not ortalaması en az 75 puan olan ve alt dönemlerdeki bütün derslerini başarmış olan lisans öğrencileri, danışmanın önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile bu maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenen haftalık ders saatini aşmamak üzere üst dönemlerden ders
alabilirler.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 25 – (1) Teorik derslerin %70’ine, uygulama laboratuvar ve atölye çalışması
gibi eğitim-öğretim faaliyetlerinin ders programlarında belirtilen saatlerinin %80’ine devam
edilmesi zorunludur.
(2) Derslere devam durumu, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Derse devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrencilerin listesi, yarıyıl/yılsonu sınavlarından önce ilgili öğretim elemanı tarafından ilân edilir.
(3) Tekrarlanan derslerde önceki yıllarda devam koşulu yerine getirilmişse devam zorunluluğu aranmaz.”
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü
yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
31/10/2011

28101

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi

Sayısı

1-

22/8/2012

28389

2-

17/1/2013

28531

3-

11/3/2013

28584

4-

19/6/2013

28682

5-

24/4/2014

28981

6-

1/8/2014

29075

7-

29/6/2015

29401

8-

7/6/2016

29735

9-

24/4/2017

30047

10-

11/3/2018

30357

11-

5/6/2018

30442
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden:
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ KARİYER UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARMER) YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kariyer
Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARMER)’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına,
bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kariyer Uygulama
ve Araştırma Merkezi (KARMER)’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Kariyer danışmanı: Kariyer danışmanı olarak seçilen kişileri,
c) Merkez: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi
(KARMER)’ni,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörünü,
e) Rektörlük: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünü,
f) Senato: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Senatosunu,
g) Üniversite: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesini,
ğ) Üye firma: Merkeze üye olan firmaları,
h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitesinin öğrenci ve mezunları ile çalışanlarının kişisel gelişimlerine destek olmak, Üniversitenin saygınlığını ve tercih edilebilirliğini artırmak, iş yaşamından gelen ulusal ve uluslararası talepler doğrultusunda öğrenci ve mezunların
istihdam edilme imkânlarını artırmak ve bu konuda arz ve talebi etkin bir şekilde bir araya getirerek Merkez bünyesinde hem mezunlardan hem de üye firmalardan oluşan üyelik sistemi
geliştirmek ve öğrencilerin Üniversitede öğrenimlerine başladıkları ilk yıldan itibaren kariyer
bilincini oluşturarak ilgi ve yeteneklerini geliştirme ve kariyer planlarını yapma konusunda
onlara rehberlik etmek, ülkenin ve Üniversitenin insan kaynakları potansiyelinin ve performansının geliştirilmesine gerek ulusal ve gerekse de uluslararası faaliyetler düzenleyerek katkıda bulunmak ve sürdürülebilir bir kariyer platformu oluşturmaktır.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversite öğrencilerinin, mezunlarının ve çalışanlarının bireysel kariyer planlama,
iş arama, mesleki ve kişisel birikimlerini sunma konusunda gerekli yetkinlikleri kazanmalarına
yönelik ulusal/uluslararası kurs, seminer, konferans ve sertifika programları gibi eğitim faaliyetleri düzenlemek.
b) Kamu ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağı ihtiyacının Üniversitede öğrenim gören/görmüş öğrenciler tarafından karşılanmasını sağlamak amacıyla ulusal/uluslararası iş alanları tanıtım günleri, kariyer günleri, kariyer fuarı, kamu kurum
ve kuruluşları fuarı gibi etkinlikler düzenlemek.
c) Faaliyetler ile ilgili konularda bültenler yayınlayarak öğrencileri, mezunları,
ulusal/uluslararası kurum ve kuruluşları bilgilendirmek.
ç) Eleman talebinde bulunan ulusal/uluslararası şirketlerle mezunlar arasında iletişim
sağlamak.
d) Üye firma ve mezun bilgi sistemini geliştirmek.
e) Öğrenci ve mezunlarla uzmanların görüşmelerine aracılık ederek öğrencilerin yetenek ve ilgi alanlarını değerlendirip gözden geçirmelerini sağlamak.
f) Öğrenci ve mezunlara etkin özgeçmiş yazma, mülakatta başarılı olma gibi insan kaynakları yönetimi alanında destek olmak.
g) Üniversite ile iş hayatı arasında köprü kurarak staj imkânları geliştirmek ve öğrencileri iş ortamı ile buluşturmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak.
ğ) Üniversite mezunlarının üniversite sonrası yaşamlarında da birbirleri ile yakın ilişki,
dayanışma içerisinde olmalarını sağlayacak sosyal faaliyetler düzenlemek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.
b) Faaliyetlerin Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak ve çıkabilecek sorunları çözmek.
c) Merkez bünyesinde gerekli hizmet birimleri oluşturmak, bu birimlerin faaliyetlerini
düzenlemek ve kontrol etmek.
ç) Her dönem sonunda faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun uygun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.
d) Üniversite içi ve dışı kişi ve kuruluşlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
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e) Merkezce yapılacak etkinlik ve faaliyetlerin duyurulmasını sağlamak.
f) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.
g) Rektör tarafından onaylanan Merkez bütçesini ve çalışma programını uygulamak.
Müdür yardımcısı ve görevleri
MADDE 10 – (1) Müdürün önerisi üzerine, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak
üzere Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından iki öğretim üyesi Rektör tarafından üç
yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Süresi dolan müdür yardımcısı tekrar görevlendirilebilir. Müdürün görevi bitince müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdürün katılamadığı toplantılara görevlendireceği müdür yardımcısı başkanlık eder ve gerektiğinde Müdüre 6 aya kadar vekâlet edebilir. Vekâlet 6 aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.
Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları dâhil olmak üzere
toplam 7 kişiden oluşur. Müdür ve yardımcıları haricindeki 4 üye Üniversite öğretim elemanları
arasından Müdürün önerisiyle Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle
boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye aynı usulle görevlendirilir.
(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, yılda en az 6 kez olağan
ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır. Yönetim Kurulu toplantılarında kararlar oy çokluğu ile alınır. Toplantıda oyların eşit çıkması durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.
b) Merkezin çalışma programını ve faaliyet raporunu görüşmek.
c) Merkez tarafından planlanan ulusal/uluslararası etkinlik ve proje tekliflerini değerlendirip önerilerde bulunmak.
ç) Merkez faaliyetleri için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonlar kurmak.
d) Eğitim etkinlikleri sonunda verilecek katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin
düzenlenip verilmesi ile ilgili esasları belirlemek.
e) Görev yaptıkları birimlerde öğrencilerin kariyer gelişimleri konusunda etkin destek
hizmeti vermek, Kariyer Merkezine yönlendirmek.
f) Bilgilendirici ulusal/uluslararası seminer, panel ve konferans düzenlenmesi konusunda çalışmalar yapmak.
g) Öğrencilerin staj/iş taleplerini Merkezin veri tabanına gönderilmek üzere kayda almak.
Danışma Kurulu
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Rektör tarafından seçilen
10 üyeden oluşur. Üyeler üç yıl süreyle aşağıdaki gruplara mensup kişiler arasından görevlendirilir:
a) Rektörlüğe bağlı akademik birimlerin yöneticileri veya konu ile ilgili birim temsilcileri.
b) Müdür ve ilgili alanda çalışan Yönetim Kurulu üyeleri.
c) Üniversite-sanayi işbirliği, kariyer yönetimi ve insan kaynakları yönetimi alanlarında
çalışmalar yapmış ve deneyimli Üniversite öğretim üyeleri.
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ç) Öğrenci Konseyi başkanı.
d) Rektör tarafından seçilen Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi mezun dernek ve vakıf
temsilcileri.
e) İlgili kamu ve özel sektör temsilcileri.
f) Konu ile ilgili çalışma yapan akademisyenler.
g) Kariyerle ilgili öğrenci kulüp temsilcileri.
ğ) Meslek örgütleri temsilcileri.
h) Kariyer danışmanlık şirket temsilcileri.
(2) Üyelik süresi sona erenler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.
(3) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez, Müdürün daveti üzerine toplanır. Müdür; gerektiğinde Danışma Kurulu üyelerini, düşünce ve deneyimlerinden yararlanmak, görüşlerini
almak ve Merkezin faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere toplantıya davet edebilir.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 14 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin ulusal/uluslararası faaliyetlerine yönelik görüş, öneri ve eleştirilerini sunar; gerektiğinde Merkezin
yurt içi ve yurt dışı yayın, eğitim, araştırma ve uygulama gibi faaliyet alanları ile ilgili danışmanlık yapar.
Kariyer danışmanı
MADDE 15 – (1) Üniversite öğrencileri, mezunları ve çalışanlarına bireysel düzeyde
kariyer planlaması hakkında danışmanlık yapmak; iş başvurusu, özgeçmiş hazırlama ve mülakatlar hakkında bireysel düzeyde destek vermek ve kişisel gelişimlerine yardımcı olmak üzere,
Üniversitenin bu konudaki uzmanlık birimlerinden veya dışarıdan kariyer planlama ve geliştirme konusunda uzman kişiler, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. Kariyer danışmanları; kariyer planlama konusunda uzman, üniversite-sanayi işbirliği konusunda
deneyimli akademik personel veya uzmanlar arasından seçilir.
Kariyer danışmanının görevleri
MADDE 16 – (1) Kariyer danışmanlarının görevleri şunlardır:
a) Öğrencilerin, mezunların ve çalışanların kişisel gelişimlerine destek vermek.
b) Öğrencilere ve mezunlara etkin özgeçmiş yazma konusunda yardımcı olmak.
c) Öğrencilere ve mezunlara yönelik mülakat provaları etkinlikleri düzenlemek.
ç) Öğrencilere ve mezunlara kariyer danışmanlığı ve koçluğu yapmak.
d) Öğrencilerin ve mezunların iş hayatına hazırlanmasını sağlamak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 17 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden:
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkçe
Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına, organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkçe Öğretim
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların
görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (TOGÜ-TÖMER): Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Müdür yardımcısı: Merkez bünyesinde görevlendirilen müdür yardımcısını,
ç) Rektör: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı ve faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:
a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi ve yabancı dilleri öğretmek, dil öğretme faaliyetlerine destek olmak üzere Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanıtmak ve bu amaçla ilgili mevzuat
hükümlerine göre şubeler açıp çalışmalar yapmak.
b) Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi konusunda uygulamalar ve araştırmalar yapmak,
yabancı dil öğretiminde çağdaş yöntem ve teknikleri inceleyip programlar geliştirmek; bu konu
ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.
c) Uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel
sektör kuruluşları ve Türkiye’deki üniversitelerin ilgili birimleri ile Türkçe ve yabancı dillerin
öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, uygulama, araştırma ve yayın
faaliyetlerinde bulunmak.
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ç) Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi ile ilgili uygulama ve araştırmaları desteklemek,
teşvik etmek; yapılan araştırmaları duyurmak veya paylaşmak için seminer, kurs ve toplantılar
düzenlemek.
d) Yabancılara Türkçeyi ve yabancı dilleri öğretmek, Türkiye'yi ve Türk kültürünü eksiksiz ve doğru tanıtmak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında geziler düzenlemek, öğretim elemanlarına ve öğrencilere ödüller vermek.
e) Türkçe ve yabancı dil öğretimine yönelik öğretim araçlarını hazırlamak; kitap, dergi,
bülten, rapor, proje, broşür yayınlamak, bu amaçla yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli fuarlara
katılarak tanıtım masaları açmak.
f) Türkçe ve yabancı dil öğretimi konusundaki gelişmeleri yakından izlemek amacıyla
yurt içinde ve yurt dışında çeşitli seminer, çalıştay ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bu tür
çalışmalara katılmak.
g) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye'deki üniversitelerin Türk dili, dil bilim ve yabancı diller son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına mesleki
tecrübeye yönelik uygulama programları hazırlamak, etkinlikler düzenlemek, gerektiğinde bu
çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.
ğ) Türkçe ve yabancı dil öğretimini yaygınlaştırmak için uzaktan eğitim programlarını
ve sınavlarını hazırlamak, bunları yurt içinde ve yurt dışında uygulamak, yurt dışındaki çeşitli
üniversite ve dil merkezleriyle iş birliği yaparak öğrenci ve öğretim elemanı değişimi ve eğitim
araçlarının paylaşımını sağlamak.
h) Türkçe ve yabancı dil öğretiminin verimli hâle getirilmesi için bu dillerin öğretimi
arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak, yapılan çalışmaları desteklemek.
ı) Türkiye’de öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrenciler için ihtiyaç duyulan
Türkçe öğretim kursları düzenlemek.
i) Yurt dışında yaşayan ve/veya Türkiye’ye dönen Türk çocuklarına ve yetişkinlere
Türkçe öğretmek amacıyla çalışmalar yapmak.
j) İlgili bakanlıklar tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi öğretmek üzere görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurslar açmak, staj yaptırmak, görev yapacağı ülke ile ilgili tanıtıcı ve rehber yayınlar oluşturmak.
k) Kurum ve kuruluşların istekleri doğrultusunda dil kursları ve dil sınavları düzenlemek.
l) İlgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak, Türkçeyi öğreten ve Türkiye’yi tanıtan
film, videokaset, bantlar hazırlatmak, kitaplar ve broşürler yayımlamak ve yayımlatmak.
m) İlk ve orta öğretim düzeyindeki öğrencilerin yabancı dillerini geliştirmeye yönelik
sosyal ve kültürel destekli kurslar açmak.
n) Türkçe ve yabancı dil öğretimiyle ilgili projeler geliştirmek, bu alanda hazırlanan
ulusal ve uluslararası projelere ortaklık etmek.
o) Merkezde Türkçe öğrenen yabancı uyruklu öğrencilerin Türk öğrencilerle tanışıp
kaynaşmalarını sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, öğrenci kulüplerinin kurulmasını desteklemek; konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmeye yönelik
etkinliklere ve grup çalışmalarına destek vermek.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitede çalışan kadrolu öğretim üyeleri
arasından görevlendirilir. Müdürün görev süresi üç yıldır. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.
Müdürün ve müdür yardımcılarının görevleri
MADDE 8 – (1) Merkezi temsil eden Müdürün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Merkezin faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak, gözetim ve denetimini yapmak.
c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görev dağılımını yapmak.
ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantı gündemini belirlemek, toplantıları
yönetmek.
d) Her öğretim yılı sonunda Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu,
Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.
e) Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en çok
iki kişi, müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Müdür
yardımcıları, Merkezle ilgili çalışmalarda Müdüre yardımcı olurlar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birini vekil bırakır. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.
Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversite bünyesinde
dil eğitimi ve öğretimi veren birimlerden belirlenen dört öğretim elemanı olmak üzere toplam
yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl
için görevlendirilir. Süresi biten üyeler aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Süresi bitmeden
görevinden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında bulunan üyenin yerine yeni
üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu ayda bir kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdürün her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine
ilişkin esasları tespit etmek ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak.
b) Merkezin bütçe önerisini karara bağlamak.
c) Araştırma, yayın ve öğretimle ilgili konularda karar vermek.
ç) Yönetim Kurulunun karar vermesi gereken diğer işleri sonuçlandırmak.
Merkez sekreteri
MADDE 11 – (1) Merkezin idari işlerini yürütmek, Yönetim Kurulunda raportörlük
yapmak, kurum içi ve kurum dışı yazışmaları hazırlamak üzere Rektör tarafından Merkez sekreteri görevlendirilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Dil kursları
MADDE 12 – (1) Merkezde öğretilen dillere ait kursların türü, süreleri ve içerikleri,
bu kurslara ait dönemler, düzeyler, kurlar, kurların haftalık ders saati ağırlıkları, kurslara ait
kayıt koşulları, kurslarda kullanılacak materyallerin hazırlanması ve seçimi, kurs dönemlerinin
sonlarında veya bağımsızca uygulanacak sınavların türü, içerikleri ve uygulanma süreçleri,
kurslarda görev alacak öğretim elemanlarının seçimi ve öğretim elemanlarının eğitimi ve kurslara hazırlanması gibi eğitime ilişkin konular Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezde görev yapacak akademik, teknik ve idari personel, 2547
sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre
devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 16 – (1) 21/10/2012 tarihli ve 28448 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkçe Öğretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Rektörü yürütür.

—— • ——

Türk-Alman Üniversitesinden:

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA LABORATUVARLARI
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türk-Alman Üniversitesi Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaç ve faaliyet alanlarını, organlarını, organlarının çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türk-Alman Üniversitesi bünyesinde kurulan TürkAlman Üniversitesi Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına,
faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümleri
kapsar.
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Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Kullanıcı: İlgili cihazın eğitimini almış cihaz sorumlusu tarafından onaylanmış kişiyi,
c) Merkez: Türk-Alman Üniversitesi Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma
Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: Türk-Alman Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Türk-Alman Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversite bünyesinde mevcut ve ihtiyaç duyulan eğitim laboratuvarlarının planlamasını gerçekleştirmek ve koordine etmek, bu laboratuvarların kullanıma açılmasını sağlamak.
b) Üniversite bünyesinde mevcut araştırma laboratuvarları, araştırma-uygulama merkezleri ve benzer birimleri koordine etmek, AR-GE imkânlarının birimler arası ortak kullanıma
açılmasını sağlamak.
c) Türk-Alman Üniversitesi’nde yapılan temel, uygulamalı ve disiplinler arası alanlardaki bilimsel araştırma çalışmalarına, analiz ve ölçümler yaparak destek sağlamak.
ç) Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuvardaki cihazların günün koşullarına
uygun olarak geliştirilmesini sağlamak ve üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak.
d) Sanayi kuruluşları ve diğer özel ve kamu kuruluşlar ile işbirliği yaparak, sorunlarının
çözümüne yönelik analiz ve ölçüm sonuçlarını yorumlamak.
e) Yapılacak araştırmalarda uluslararası işbirliğini teşvik etmek, üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmak.
f) Mevcut araştırma alt yapılarının bütün kullanıcılara açık ve kesintisiz hizmet edebilmesi için gerekli şart ve imkânları sağlamak.
g) Mevcut araştırma alt yapılarının yeterlilik kararı alabilecek düzeye getirilmesi ve ticarileşmesi için şirket kurma ve ortak olma imkânları oluşturmak.
ğ) Merkez laboratuvarın performansının izlenebilmesi, değerlendirilebilmesi ve yeni
destekler bulabilmesi için çalışmak.
h) Üniversitenin deney, analiz, AR-GE gibi faaliyetlerinin topluma yararlı olacak proje
faaliyetlerine dönüştürülmesi için gerekli ihtiyaçların belirlenmesi, sınıflandırılması ve tedarik
edilmesinin koordinasyonunu yapmak; bunları izlemek ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek.
ı) Kaliteli, verimli ve mali olarak sürdürülebilir hizmet verilmesini sağlamak.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversite bünyesindeki bölümlerde ihtiyaç duyulan eğitim laboratuvarlarının gerçekleştirilmesi için alt yapının kurulmasını sağlamak.
b) Üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi, kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile
ve benzeri tüm kurumsal veya şahsi kullanıcılara açık olacak şekilde araştırma, analiz ve raporlama ihtiyaçlarını Yönetim Kurulunca belirlenecek bedel karşılığında gerçekleştirmek.
c) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda kurum içi ve dışı eğitim, temel ve uygulamalı araştırma, teknoloji geliştirme ve transferi, girişimcilik, danışmanlık ve ticarileşecek
faaliyetler gerçekleştirmek.
ç) Merkezin kalite güvence sistemi, akreditasyon, çevre ve etik ile ilgili yasal düzenlemelere uygunluk kazandırmak.
d) Bilimsel görüş, danışmanlık ve benzeri hizmetler sunmak.
e) Üniversite, sanayi, kamu ve özel kuruluşlar ile işbirliği yapmak; sorunların çözümüne
yönelik olarak projeler hazırlamak.
f) Kullanıcılara merkez laboratuvar cihazlarının kullanım ve laboratuvar güvenlik eğitimlerinin vermek ve takip etmek.
g) Gerçek ve tüzel kişilerle faaliyet alanları doğrultusunda protokol, sözleşme ve/veya
anlaşmalar yapmak.
ğ) Merkeze bağlı yeni laboratuvar ve alt birimler kurmak, işleyişlerini daha verimli
hale getirmek amacı ile bunları birleştirmek veya ayırmak; bunlar arasındaki koordinasyonu
sağlamak, bunların hazırlayacağı işleyiş yönergelerini Üniversite Senatosuna sunmak.
h) Üniversitenin tüm birimlerindeki araştırmacıların kullanımına açık ileri düzey cihazlardan oluşan laboratuvar imkânlarını sürekli hizmette tutma koşullarını sağlayarak etkili
ve verimli bir çalışma ortamı yaratmak.
ı) Merkezin faaliyetleri ile ilgili konferans gibi bilimsel toplantılar, fuarlar düzenlemek
ve Merkezin tanıtımını gerçekleştirmek.
i) Üniversite Senatosu tarafından ilgili mevzuata uygun bir şekilde kendisine tevdi edilen iş ve işlemleri gerçekleştirmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona
eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında
bulunmaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapar.
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(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim
üyeleri arasından en fazla iki kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün
onayına sunar.
(3) Müdürün katılamadığı toplantılara, müdür yardımcılarından biri katılır ve Rektörün
onayı ile Müdürlüğe altı aya kadar vekâlet edebilir.
(4) Müdür yardımcılarının görev süresi en fazla üç yıldır. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini, planlanmasını ve geliştirilmesini
sağlamak.
c) Merkezin ve personelin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.
ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık
etmek.
d) Yönetim Kurulunca alınan kararların uygulanmasını sağlamak.
e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan
sonra Rektöre sunmak.
f) Personelin görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü ile birlikte en fazla yedi kişiden
oluşur. Yönetim Kurulunun en az dört üyesi fen bilimleri ve mühendislik alanlarındaki öğretim
üyelerinden olmak kaydıyla Müdür tarafından önerilerek, Rektör tarafından iki yıl süreyle görevlendirilen üyelerden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.
(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir defa olağan olarak toplanır
ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Müdür, gerekli hallerde
olağanüstü olarak da Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla
toplanır ve kararlarda oy çokluğu aranır. Üst üste üç defa 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 faaliyetlerini gözden geçirerek bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.
b) Gündemde bulunan araştırma ve eğitim projelerini, programlarını ve faaliyetlerini
karara bağlamak, uygulanışına yardımcı olmak.
c) Müdürün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine
ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma
programını düzenlemek.
ç) Merkezin faaliyet konularında Üniversite birimleri arasında işbirliğini gerektiren çalışmaların yürütülebilmesi için müdüre yardımcı olmak.
d) Merkezde yapılacak analiz ücretlerini tespit ederek Yönetim Kuruluna sunmak.
e) Merkezin çalışmaları için gerekli geçici çalışma gruplarının ve komisyonların oluşturulmasına yardımcı olmak, Merkezin ve alt birimlerin çalışma yönergelerini hazırlamak.
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f) Merkezin bilimsel ve idari plan ve programlarının hazırlanmasına yardımcı olmak.
g) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilkelerini tespit
etmek ve protokollerini hazırlamak.
ğ) Danışma Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda kararlar almak.
h) Merkez ve bünyesindeki laboratuvarlardaki her bir cihazın bakım, onarım, ihtiyaç
ve kullanımından sorumlu asıl ve yedek araştırmacı yahut personeli belirlemek.
ı) Merkezin vizyon, misyon ve stratejik hedefleri ile bu hedeflere ilişkin performans
göstergelerini ve eylem planlarını Araştırma Altyapıları Kuruluna gönderilmesini sağlamak.
i) Merkezin idari ve mali işlerine ilişkin destek hizmet ihtiyaçlarını Üniversite yönetimine sunmak.
j) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdür ve Müdür Yardımcıları dâhil en fazla 13
üyeden oluşur.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetlerini değerlendirerek, faaliyet alanlarıyla ilgili konularda görüş ve
tavsiyelerde bulunmak.
b) Bölgedeki sanayi kuruluşları ve diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla işbirliği ortamının oluşturulup geliştirilmesine ilişkin kararlar almak.
c) Merkez ile ilgili Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda
görüş bildirmek ve bu yönde girişimlerde bulunulması için öneriler geliştirmek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün talebi ile Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Merkez
Müdürüne veya Rektör Yardımcılarından birine devredebilir.
Döner sermaye kapsamındaki hizmetler
MADDE 16 – (1) Merkez faaliyetlerini döner sermaye kapsamında yürütür. Merkezin
Döner Sermaye kapsamında verdiği hizmetlerde 18/5/2014 tarihli ve 29004 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk-Alman Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ve ilgili
mevzuat hükümleri uygulanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; 2547 sayılı Kanun
ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk-Alman Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Sivas 3. Asliye Ceza Mahkemesinden:

3614

—— • ——
Ankara 37. Asliye Ceza Mahkemesinden:

3600
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İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesinden:

3732

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

3733

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

3744
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İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesinden:

—— • ——

3740

İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesinden:

3745
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İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinden:

3739

—— • ——
İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinden:

3736

—— • ——
İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinden:

3734
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
MUHTELİF ARAÇ VE MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:

3792/1-1
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19 KALEM PERDE VE PERDE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ihtiyacı 19 kalem Perde ve Perde
Malzemesi, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi Kurumca hazırlanan teknik
şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif
usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak
tekliflerini sürdüreceklerdir.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire
Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale
evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı
alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif
verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında
belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.
2) Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA
YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta
ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini
belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler
bulunacaktır.
3) Teklifler, 07/05/2019 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4) İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr
adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.
5) İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
6) Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği
istekliye vermekte tamamen serbesttir.

3820/1-1
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6.400 KG ETANOL (ETİL ALKOL) ALIMI
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası
İşletme Müdürlüğünden:
6.400 KG ETANOL (ETİL ALKOL) ALIMI 4734 KİK kanununun 3-g istisna
kapsamında kapalı zarfla teklif alma yolu ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler
aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası

: 2019/190653

1 - İdarenin
a) Adresi

: İhsaniye

Mahallesi

Kızılhöyük

Mevkii

03310

BOLVADİN/AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve faks numarası : 2726126660 - 2726125667
c) Elektronik Posta Adresi

: aafmalzeme.sb@tmo.gov.tr

2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı

: 6.400 Kg Etanol (Etil alkol) alımı

b) Teslim yeri

: Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü

3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer

: Afyon

Alkaloidleri

Fabrikası

İşletme

Müdürlüğü

Bolvadin/Afyonkarahisar
b) Tarihi ve saati

: 08 Mayıs 2019 Çarşamba günü saat 14.30

İhale dokümanları TMO AAF İşletme Müdürlüğünde görülebilir ve 50 TL bedel ile temin
edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009
1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim bilgileri, vergi dairesi ve
numarasının işlenerek fakslanması veya e-mail gönderilmesi durumunda isteklilere şartname
kargo ile gönderilecektir.
Geçici ve kesin teminat miktarları ve bunların geri verilme şartları ve İhalede geçici
teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir.
İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme
Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
Bu İhale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç TMO Genel Müdürlüğünün 4734
Sayılı KİK Kanununun 3-g Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı İhalelerinde
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğine göre yapılacaktır. TMO 08/09/1983
tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp
yapmamakta serbesttir.
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KONSİNYE DUYURUSU
Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu (İşyurtları Daire
Başkanlığından):
Ceza infaz kurumları ile tutukevleri işyurtlarındaki kantinler için aşağıda yer alan ürünler
için konsinye satış başvurusu uygun bulunan firma ya da firmalar ile otuz altı (36) ay süreli
konsinye satış sözleşmesi imzalanacaktır. Diğer taraftan en az bir bölgede konsinye satış yapacak
imalatçılar/üreticiler ise her yılın Nisan-Temmuz ve Kasım aylarında Kurumumuz resmi internet
sitesinde yapılacak olan duyuruya istinaden konsinye satış başvurusu yapabileceklerdir. Su ve
maden suyu için birden fazla ili kapsayacak şekilde başvuru yapılabilir.
Konsinye satış işlemlerinde uygulanacak usul ve esaslar, Ceza İnfaz Kurumları ile
Tutukevleri İşyurtları Kurumu Konsinye Satış İşlemlerine Dair Yönetmelik’te düzenlenmiştir.
1 - Başvuru Yapılacak Kurum:Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu
a) Adresi:
b) Telefon ve Faks Numarası

: 0 312 418 13 71
0 312 424 01 84 (faks)

c) Elektronik Posta Adresi

: iydb@adalet.gov.tr

ç) Konsinyeye Yönelik Açıklama Dokümanının
Görülebileceği İnternet Adresi : http://www.iydb.adalet.gov.tr/duyurular.asp
2 - Konsinye Başvurusunun:
a) Yapılacağı Yer

: Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu

b) Yapılacağı Son Tarih ve Saat

: 20/05/2019 - 17.30

3 - Konsinye başvurusunda istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
3.1. Gerçek ve tüzel kişiler konsinye satış sözleşmesine yönelik başvurularını, yazılı ve
imzalı talep mektubu ile yapacaktır. Talep mektubunun yetkili kişilerce imzalanmış olması
zorunludur. İş ortaklığı veya konsorsiyum olarak konsinye satış başvurusunda bulunulamaz.
Talep mektubunun ekinde aşağıdaki bilgilere ve belgelere yer verilir:
a) Konsinye satış sözleşmesi imzalanması talep edilen ürün ya da ürün grupları ile
bunların nihai satış fiyatı, işyurtları konsinye satış geliri ve reyon kullanma bedeli önerisinin yer
aldığı standart forma uygun açıklama dokümanı,
b) Konsinye satış yapmayı talep ettiği kantinler ile ürün dağıtım ağına ilişkin açıklama
dokümanı ve gerekmesi halinde bunu tevsik eden belgeler,
c) Ürün veya ürün gruplarının imalatçısı ve/veya yetkili satıcısı olduğunu gösteren
belgeler (Yetkili satıcılığa ilişkin belgenin konsinye satış başvurusu dokümanındaki açıklamalara
ve istenilen koşullara uygun nitelikte olması gerekmektedir),
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ç) Başvuruda bulunmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza
sirküleri;
ç.1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
ç.2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde
bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Türkiye Ticaret Sicili
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) Vekâleten başvurulması halinde; vekil adına düzenlenmiş, başvuruda bulunmaya ilişkin
noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) Oda kayıt belgesi.
4 - Yetkili satıcılar ve imalatçılar; su, maden suyu ve gazlı içecekler; çiğ köfte ve hazır
gıdalar; bal, reçel, helva vb. sıvı yağ türleri, salça ve salçalı kahvaltı sosları; hazır konserve gibi
temel gıda maddeleri ile temizlik ve kişisel bakım ürünleri için 20 Mayıs 2019 mesai bitimine
kadar konsinye satış başvurusu yapabilirler.
5 - Konsinye satış başvuruları, yapıldığı tarih itibariyle değerlendirmeye alınacak ve karar
ilgili firmaya bildirilecektir.
6 - Diğer Hususlar:
6.1.

İmalatçılar/üreticiler

işyurtları

kantinlerinde

satışı

gerçekleştirilen

veya

gerçekleştirilebilecek ürün veya ürün gruplarının konsinye satış başvurusunu, başvuru süre
sınırlaması olmaksızın Kuruma yapabilecek olup Kurum belirli dönemler itibariyle bu başvuruları
değerlendirerek sonuçlandıracaktır. Bu başvurulara yönelik ayrıntılı düzenlemeler imalatçı
konsinye satışı başvurusu dokümanında yer almaktadır.
6.2. Konsinye uygulamasına yönelik ayrıntılı açıklama ve konsinye satış başvurusuna
ilişkin dokümanlar Kurumun resmî internet sayfasında yer almakta olup dokümanlar buradan
indirilmek suretiyle başvuru yapılabilecektir.
6.3. Kurum, konsinye satış uygulamasına yönelik başvuruları Ceza İnfaz Kurumları İle
Tutukevleri İşyurtları Kurumu Konsinye Satış İşlemlerine Dair Yönetmeliğin ilgili maddeleri ve
konsinye satış başvurusu dokümanlarındaki düzenlemeler çerçevesinde değerlendirecek ve uygun
başvuru sahipleriyle sözleşme imzalayacaktır. Kurum konsinye başvurularına yönelik
değerlendirme sürecini iptal edip etmemekte; uygun ürün veya ürün gruplarını içerecek şekilde
konsinye satış sözleşmesi imzalama konusunda takdir hakkına sahiptir.
3805/1-1
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İHALE İLANI
FİBER OPTİK KABLOLARDAKİ LİFLER KİRAYA VERİLECEKTİR
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
TEİAŞ’a ait muhtelif Enerji İletim Hatlarında bulunan fiber optik kablolar içerisinde yer
alan 2 (iki) çift (4 adet) fiber optik lifin ve kiracı donanımları için TEİAŞ tesislerinde sağlanacak
yerlerin 15 yıl süre ile kiraya verilmesi işi Kapalı Teklif Usulü + Açık Artırma yöntemi ile ihale
edilecektir.
Dosya Referansı
: İÇTM-2019/19
1- Teşekkülün
a) Adresi
: TEİAŞ Genel Müdürlüğü
Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 12
Balgat Çankaya/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : (312) 203 85 02 - 203 85 01 - 203 85 16
Fax : (312) 203 82 88
c) Elektronik posta adresi (varsa): ---2 - İhale konusu işin
a) Niteliği ve miktarı
: Teknik Şartnamede detaylandırılan fiber optik kabloların
kiraya verilmesi.
b) İşin güzergahı
:
Güzergahların numara ve isimleri aşağıda belirtilmiş olup, her bir güzergaha ilişkin
ayrıntılar Teknik Şartnamede yer alan Tablo-1: Kiraya Verilecek Optik Fiberli Hatlar ve
Güzergahlar Listesinde belirtilmiştir.
Güzergah 1: Ankara Gölbaşı - Kırıkkale - Kulu - Cihanbeyli - Konya Güzergahı
Güzergah 2: Ankara Gölbaşı - Kayabaşı - Tokat - Samsun - Ordu -Reşadiye - Kelkit Suşehri - Refahiye Güzergahı
Güzergah 3: Ankara Gölbaşı - Kazan Güzergahı
Güzergah 4: Ankara - Karabük - Kastamonu - Zonguldak - Adapazarı - İstanbul
Güzergahı
Güzergah 5: İstanbul Paşaköy- Tepeören - Şile Güzergahı
Güzergah 6: İstanbul - Edirne -Yunanitan Sınır - Bulgaristan Sınır Güzergahı
Güzergah 7: İstanbul İkitelli - Deliklikaya - Unimar - Gelibolu 2 - Cenal TES Güzergahı
Güzergah 8: İstanbul - Habibler - Hadımköy - Çorlu Güzergahı
Güzergah 9: Şarköy - Malkara - Keşan Güzergahı
Güzergah 10: Çanakkale Ezine - Balıkesir - İzmir Güzergahı
Güzergah 11: Trabzon - İyidere - Kalkandere Güzergahı
Güzergah 12: Gümüşhane - İspir - Tortum - Artvin - Ardahan - Posof Güzergahı
Güzergah 13: Ordu - Altınordu - Giresun - Kürtün - Gümüşhane Güzergahı
Güzergah 14: Erzurum - Pasinler - Tortum - Horasan - Hınıs - Adilcevaz Güzergahı
Güzergah 15: Denizli - Aydın - İzmir - Söke - Milas Güzergahı
Güzergah 16: Yatağan - Bodrum Güzergahı
Güzergah 17: Antalya - Burdur - Isparta - Denizli Güzergahı
Güzergah 18: Antalya- Finike - Fethiye - Dalaman Güzergahı
Güzergah 19: Anamur - Ermenek - Alanya - Manavgat Güzergahı
Güzergah 20: Gaziantep - Kahramanmaraş - Elbistan Güzergahı
Güzergah 21: Atatürk HES - Adıyaman - Elazığ - Tunceli Güzergahı
Güzergah 22: Hakkari - Yüksekova - Başkale Güzergahı
Güzergah 23: Keban 2 - Elbistan - Yeşilhisar Güzergahı
Güzergah 24: Yeşilhisar - Niğde - Kayseri - Konya Güzergahı
Güzergah 25: Yeşilhisar - Kozan - Ceyhan - Erzin - Feke - Andırın Güzergahı
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Güzergah 26: Van - Engil - Erciş - Muradiye Güzergahı
Güzergah 27: Cizre - Kızıltepe - Viranşehir - Hilvan - Siverek - Karakaya Güzergahı
Güzergah 28: Diyarbakır - Mardin Güzergahı
Güzergah 29: Gaziantep - Belkıs - Birecik TM Güzergahı
c) İşin süresi
: Kira Sözleşmesinin süresi, Sözleşmenin imzalanmasını
müteakip, 30 iş günü içerisinde yer tesliminin yapıldığı
tarihten itibaren 15 (onbeş) yıldır.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Nasuh
Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 12 A Blok Giriş Kat
Sefer Kul Toplantı Salonu Balgat Çankaya/ANKARA
b) Tarihi ve Saati
: 22.05.2019 Çarşamba günü, saat: 14.00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili
meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat
mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine
yatırıldığını gösteren makbuzlar,
d) Şekli ve içeriği teknik ve idari şartnamede düzenlenen yeterlik belgeleri,
e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
f) Bu ihaleye, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından telekomünikasyon
altyapısı kurma ve işletme hakkı verilen (elektronik haberleşme sektöründe yetkilendirilmiş)
işletmeciler katılabilir. İsteklinin, elektronik haberleşme sektöründe yetkilendirilmiş işletmeci
olup olmadığı BTK’nın internet sitesinden kontrol edilecektir.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu ve bilançonun
gerekli görülen bölümleri veya bu belgelere eşdeğer belgeler. İsteklinin bu belgelerden birini
sunması yeterlidir.
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Bu durumda;
a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir
yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa
vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri
dönen varlıklardan, hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),
b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının
(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, varsa yıllara yaygın inşaat
maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması gerekir.
Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi
zorunludur.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini
sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik
kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl
sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini
sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini
sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu
durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin
sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş
ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış
olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun gerekli görülen
bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci
tarafından onaylanmış olması gereklidir.
Yayımlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyenler,
yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali
müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilirler. Yabancı ülkede düzenlenen ve yayımlanması
zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda
belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci
tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.
4.2.2. İsteklinin;
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunu veya
taahhüt altında devam eden işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerinin parasal
tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaları sunması yeterlidir.
Bu maddenin üçüncü fıkrasında istenilen yeterlik şartlarını bir önceki yılda sağlayamayan
İstekliler, bir önceki yılın yanı sıra iki önceki yılın belgelerini sunabilirler; bu takdirde belgeleri
sunulan bu iki yılın ortalaması üzerinden yeterlik şartlarının sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde; bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunamayan
istekliler iki önceki yıla ait gelir tablosunu sunabilirler, iki önceki yıla ait gelir tablosunun bu
maddenin üçüncü fıkrasında istenilen yeterlik şartını sağlamaması halinde ise, iki önceki yılın
yanı sıra üç önceki yılın gelir tablosu sunulabilir, bu takdirde sunulan iki önceki ve üç önceki
yıllara ilişkin gelir tablolarının ortalaması üzerinden yeterlik şartlarının sağlanıp sağlanmadığına
bakılacaktır.
Ciro hesabında isteklinin yurt içinde ve yurt dışında yapmış olduğu satış faaliyetlerinden
elde edilen gelirler toplamı dikkate alınır.
Bu belgelerdeki tutarların, toplam ciro için, İsteklinin teklif edeceği bedelin % 15 inden,
toplam satış geliri için ise, İsteklinin teklif edeceği bedelin % 10 undan az olmaması gerekir.
İsteklinin öngörülen bu kriterlerden birini sağlaması yeterli kabul edilir.
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Sunulan gelir tablosunu gösteren belgelerin yeminli mali müşavirce veya serbest
muhasebeci mali müşavirce ya da vergi dairesince onaylı olması gerekmektedir.
İhalenin yapıldığı yıl içinde kurulan şirketlerde ihalenin yapıldığı tarihe kadar olan toplam
ciro veya toplam satış gelirini gösteren belgelerin verilmesi yeterli olup, gelir tablosunu gösteren
belgelerin yeminli mali müşavirce veya serbest muhasebeci mali müşavirce ya da vergi dairesince
onaylı olması gerekmektedir.
Gelir tablosundan alınacak toplam yıllık ciro veya toplam satış geliri, gelirin elde edildiği
yılın 30 Haziran tarihinden itibaren (bir sonraki ayda yayımlanan Haziran ayı indeksi esas alınır.)
Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan aylık ÜFE (Tablo:2 genel satırındaki indeks) üzerinden,
ihalenin ilk ilan veya davet tarihi (ihalenin ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu ay
yayımlanan, bir önceki ayın indeksi esas alınır.) itibarıyla güncelleştirilir.
Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu
belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.
5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en yüksek
olanıdır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenirken her bir güzergah ayrı ayrı
değerlendirilecektir.
6 - İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Resmi Kurum
ve Kuruluşların bu ihaleye katılmak istemeleri halinde, ihale dokümanlarında belirtilen ve diğer
isteklilerin tabi olduğu tüm şartları sağlamaları ve teminat vermeleri zorunludur. Yerli istekliler
lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.
7 - İhale dokümanı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi
Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:12 Kat:15 Oda No:15027 Balgat
Çankaya/ANKARA adresinde çalışma saatleri dahilinde görülebilir ve 300,00 TL karşılığı aynı
adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunludur. İhale dokümanı satın almak için, ihale dokümanı bedelinin Türkiye Elektrik İletim
A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün Vakıflar Bankası TEK Büro TR880001500158007281639948 IBAN
numaralı hesabına yatırılması ve dekontunun yukarıdaki adrese ibraz edilmesi gerekmektedir.
8 - Teklifler, 22.05.2019 Çarşamba günü, saat: 14.00’e kadar Türkiye Elektrik İletim A.Ş.
Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:12 Kat:15
Oda No: 15053/B 06520 Balgat Çankaya-Ankara/TÜRKİYE adresine verilebileceği gibi, iadeli
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale saatine kadar aynı adrese ulaşmayan teklifler
değerlendirmeye alınmayacaktır.
9 - İstekliler tekliflerini, İdarece hazırlanmış tablolarda yer alan fiber güzergahları için
Sözleşmeye esas fiber optik kablo kira bedeli, aşağıda ifade edilen formüle göre bulunan tutarın
toplamı olarak vereceklerdir.
Sözleşmeye esas fiber optik kablo kira bedeli = [4 (Dört) adet fiber optik lif için metre
başına teklif edilen yıllık birim fiyat (Türk Lirası, ₺) X Teklif verilen güzergaha ait kiraya
verilecek toplam fiber optik kablo uzunluğu (metre) X 15 (on beş) yıl] formülüne göre
hesaplanacak tutar ile [Kiracının ilgili merkezlere monte edeceği donanımların en az 1 m2 ve
katları hesabıyla işgal edeceği alan X Yıllık birim bedel olan 25.000 (Yirmi beş bin) ₺ X 15 (on
beş) yıl].
İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle yukarıda yapılan hesaplamalar sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda, geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 150 (yüzelli) takvim
günü olmalıdır.
12 - Ortak Girişimler (İş ortaklığı veya Konsorsiyum) ihaleye teklif veremezler.
13 - Bu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre yapılacaktır.
3709/1-1
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İHALE İLANI
Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden:
1 Kalem Tıbbi Cihaz Alımları (Endoskopik Modüler Görüntüleme Sistemi 1 Adet) alımı
işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi
hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki
esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca yerli ve yabancı isteklilerden tedarik edilmek üzere
Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası

: 2019/190000

1 - İdarenin
a) Adresi

: Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/Gaziantep

b) Telefon ve faks numarası : (342)360 12 00 - (342)360 17 01
c) Elektronik posta adresi

: arsfon@gantep.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)

: http://bap.gantep.edu.tr

2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı

: Endoskopik Modüler Görüntüleme Sistemi 1 Adet

b) Teslim [yeri/yerleri]

: Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama
Hastanesi (KBB-ABD) Proje Yürütücüsünün göstereceği
yere

c) Teslim [tarihi/tarihleri]

: Sözleşme imzalanmasını müteakip 180 (Yüzseksen)
takvim günüdür.

3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer

: Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
Yönetim Birimi Toplantı Salonu Şehitkamil/Gaziantep

b) Tarihi ve saati

: 02/05/2019 Perşembe günü saat: 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi
madde 7.1’ den görülebilir.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi
madde 7.4’ den görülebilir
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi
madde 7.5’ den görülebilir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
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4.4.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi
madde 7.6’ dan görülebilir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - Bu İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, İdarenin http://bap.gantep.edu.tr adresinde görülebilir ve 50 TL Türk
Lirası bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Halk Bankası Gaziantep
Üniversite şubesi nezdindeki TR85 0001 2001 3380 0080 0000 01 nolu hesaba yatırabilirler..
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje
Yönetimi Birimi Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/GAZİANTEP/TÜRKİYE adresine elden
teslim edilecektir.
9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif
edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan ) takvim
günüdür.
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

3794/1-1

—— •• ——
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Türk Kızılay Genel Müdürlüğünden:
DUYURU
Türk Kızılay’ın elektronik ihale sistemine geçişi ile birlikte, ihtiyacı olan mal veya hizmet
alımlarına ilişkin ilanlı ihaleler www.kizilay.org.tr adresinden yayınlanmaktadır. Tedarikçiler,
Kızılay kurumsal web sitesinde yer alan http://tedarikciportali.kizilay.org.tr/ adresinden girerek
tedarikçi portaline kayıt yaptırabilecektir.
Tedarikçi portalinde;
- tedarikçi olmak istiyorum
- tedarikçi bilgi güncelleme
- ilandaki ihaleler
- ilanlı ihaleye kayıt
- ihale sistemine giriş
olmak üzere beş sekme bulunmaktadır. Tedarikçiler, ihale süreçlerine dahil olabilmek için
genel başvuru ile sisteme kayıt yaptırabilecek, istekli oldukları ihale için “ilanlı ihaleye kayıt”
alanından “ihale numarası” ile ilgili ihaleye kayıt yaptırabilecektir. Kullanıma ilişkin bilgilere
http://tedarikciportali.kizilay.org.tr/ adresindeki Tedarikçi Portali Kullanım Kılavuzu’ndan
erişilebilecektir.
İlgililere duyurulur.
2770/3-2
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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim
Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesine göre aşağıda
belirtilen anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adaylar;
Doçent kadrosu için, başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişleri,
Doçentlik Belgesi örneği ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan
eserlerden 4 (dört) adet dosyayı veya CD formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek,
Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına;
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuranların başvurdukları anabilim dalı ve yabancı
dillerini belirten dilekçelerine, Özgeçmiş, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, 3
adet fotoğraf, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan, 4 (dört) nüsha dosyayı veya CD
formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek ilgili birime;
İlanın yayınlandığı tarihiden itibaren 15 gün içerisinde başvuracaklardır.
GENEL AÇIKLAMALAR
- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar YDS-60 puan veya eşdeğerliliği
kabul edilen sınavlardan bu puanın muadili bir puan aldığını gösterir belge,
- Meslek Yüksekokulu Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna atamalar YDS -60 puan veya
eşdeğerliliği kabul edilen muadili sınavların puanından muaftır.
- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar)
çalıştığı kurumundan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek
ibraz edeceklerdir.
- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin
onaylanmış olması şarttır.
- Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate
alınmayacaktır.
- Adaylar sadece durumuna uygun bir (1) birime müracaatta bulunabileceklerdir.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve
Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesi, Yayın dosyası tanzim listesi ve özgeçmiş formatı,
Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr/ internet adresinden temin edilebilir.
Birimi/Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Derecesi Adedi

Niteliği

BUCAK İŞLETME FAKÜLTESİ

İşletme

Muhasebe ve
Finansman

Dr. Öğr.
Üyesi

1

1

İşletmede doktora yapmış,
Sosyal Sorumluluk ve
Finansal Performans
konusunda çalışmış olmak.

1

1

Özel Öğretim Yöntemleri
alanında çalışmaları olmak.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Beden Eğitimi ve
Spor Eğitimi

Sporda
Psikososyal
Alanlar

Doçent

3727/1-1
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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:
1 - Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, 657
Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun
5772 sayılı Kanunla değişik 23. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanı sıra
04.12.2018 tarihli Üniversite Senato kararı ve 27.12.2018 tarihli Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı Genel Kurulu’nda kabul edilen ek koşulları sağlamak şartıyla öğretim üyesi
alınacaktır.
2 - Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerine
başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve başlıca araştırma eserini belirterek,
ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora,
uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, yabancı dil başarı belgesi, doçentlik belgesi, nüfus
cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte
bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini
içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi, Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek
koşullarına uygunluk beyan formunu da ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;
3 - Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan
açıklamalarını belirten başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi,
doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, yabancı dil başarı belgesini,
bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik
ortamdaki 4 adet CD’yi, Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarına uygunluk
beyan formunu da ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına başvuru yapmaları gerekmektedir.
4 - Başvuruda bulunacak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15
(on beş) gün içerisinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular
geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon
numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular
geçersiz sayılacaktır.
5 - Profesör ve Doçent unvanı olanlar Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru yapamazlar.
6 - Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı
kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz
edeceklerdir.
7 - İlanımız sonucunda atanmaya hak kazanan adayların “Eğiticilerin Eğitimi” ile ilgili
belgeye sahip olmaları gerekmektedir. Söz konusu belgesi olmayanların eğitime katılıp belge
alıncaya kadar atamaları yapılmayacaktır.
8 - Başvuru adresi: (Profesör kadroları için)
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı
Esenboğa Merkez Külliyesi C Blok 1. kat Dumlupınar Mah. Çubuk-ANKARA
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ANABİLİM
DALI VE
BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ALANI

ÜNVANI DERECESİ ADET

Fesih Hukuku

İş Hukuku ve

konusunda çalışmaları

Doktor
Hukuk
Fakültesi

Özel Hukuk

Sosyal
Güvenlik

AÇIKLAMA

Öğretim

1

1

Üyesi

olmak ve İngilizce ders
anlatma yetkinliğine ve

Hukuku

tecrübesine sahip olmak.

Pediyatrik HematolojiOnkoloji uzmanı olmak,
çocukluk çağı lösemileri

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp
Bilimleri

ve talasemi ve

Çocuk
Sağlığı ve

Profesör

komplikasyonları
1

1

Hastalıkları

üzerinde çalışmaları
olmak, hematopoetik
kök hücre nakli
konusunda deneyimli
olmak.
İlioanal nastomozlarda

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Genel

Profesör

mezenter uzatma
1

1

Cerrahi

teknikleri konusunda
çalışması olmak
Doçentliğini ElektrikElektronik Mühendisliği
bilim alanından almış

Mühendislik
ve Doğa

olmak, güç elektroniği

ElektrikElektrik
Elektronik

Bilimleri
Fakültesi

Mühendisliği

Tesisleri

Profesör

1

1

devrelerinin kontrolü,
güç katsayısı düzeltimi
ve arı kolonisi
algoritması alanlarında
çalışmaları olmak.

3710/1-1
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İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden:
İlan Tarihi

: 22.04.2019

Son Başvuru Tarihi : 06.05.2019
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri
uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.
Başvuru yapacak adayların, ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi
içerisinde teslim etmeleri gereklidir.
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER
1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe
2 - Özgeçmiş (YÖK formatında)
3 - Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)
4 - 2 adet vesikalık fotoğraf
5 - Nüfus cüzdanı örneği
6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi)
(Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış
olması gereklidir)
7 - YDS'den en az 80 puan veya Yükseköğretim Kurumunca eşdeğerliği kabul edilen bir
yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini
İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak.(Psikoloji(İngilizce)
bölümü için)
8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD
Adayların Üniversitemize şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları
taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. Posta
ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
İlanımıza www.ayvansaray.edu.tr adresinden ulaşılabilir
FAKÜLTE/

BÖLÜM/

KADRO

KADRO

YÜKSEKOKUL

PROGRAM

ÜNVANI

SAYISI

Güzel Sanatlar, Tasarım ve

Grafik

Dr. Öğretim

Mimarlık Fakültesi

Tasarımı

Üyesi

—— • ——

1

KOŞULLAR
İletişim Bilimleri alanında
doktora yapmış olmak.

3696/1/1-1

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı
Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen
kadrolara Öğretim Görevlisi alınacaktır.
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Başvuru yapacak adayların, ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi
içerisinde teslim etmeleri gereklidir.
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER
1 - Başvurdukları kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi
2 - Özgeçmiş (YÖK formatında)
3 - ALES belgesi veya yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında
çalışmakta olanların çalıştıklarına dair belge
4 - YDS Belgesi veya Yükseköğretim Kurumunca eşdeğerliği kabul edilen bir Yabancı dil
Sınavından almış oldukları puanı belirten belge.
5 - Diplomalar fotokopileri (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca
denkliğinin onaylanmış olması gereklidir)
6 - Not dökümleri
7 - Nüfus cüzdanı fotokopisi
8 - Bir adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)
9 - Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis, tecil, muaf)
10 - Bilimsel çalışma ve yayınlar (varsa eklenecektir)
Başvurular Üniversitemiz ilgili Fakülte Dekanlığı’na son başvuru tarihine kadar şahsen
veya posta yoluyla yapılmalıdır(elektronik posta yoluyla yapılan başvurular geçersiz
sayılacaktır).Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları
dikkate alınmayacaktır.
İlanımıza www.ayvansaray.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
FAKÜLTE/

BÖLÜM/

KADRO

KADRO

YÜKSEKOKUL

PROGRAM

ÜNVANI

SAYISI

KOŞULLAR
Psikoloji bölümü lisans mezunu

İktisadi, İdari ve

Araştırma

Psikoloji
Sosyal Bilimler

(İngilizce)

Fakültesi

Görevlisi

olup, Klinik Psikoloji alanında
1

tezli yüksek lisans yapmış
olmak.

Duyuru Başlama Tarihi

: 22.04.2019

Son Başvuru Tarihi

: 06.05.2019

Ön Değerlendirme Tarihi : 08.05.2019
Sınav Giriş Tarihi

: 10.05.2019

Sonuç Açıklama Tarihi

: 13.05.2019

Not: Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemiz web adresinde
yayınlanacak olup,
yapılmayacaktır.

bu

aynı

zamanda tebligat

niteliğinde olacaktır.

Ayrıca
3696/2/1-1

tebligat
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Erciyes Üniversitesi Rektörlügünden:
Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı
Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek 2.
Maddesinin (b) bendine göre 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas
alınmak suretiyle Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde istihdam edilmek
üzere giderleri özel bütçeden karşılamak üzere; 40 (kırk) Hemşire, 3 (üç) Sağlık Teknikeri, Diş
Hekimliği Fakültesi Hastanesinde istihdam edilmek üzere giderleri Diş Hekimliği Döner Sermaye
gelirlerinden karşılanmak üzere 2 (iki) Hemşire ve 1 (bir) Sağlık Teknikeri olmak üzere toplam
46 (kırkaltı) sözleşmeli personel alınacaktır.
UNVANI

ADEDİ

HEMŞİRE
BAŞVURU KODU: 01

40

(ÖZEL BÜTÇE)

programlarından mezun olmak,
Yükseköğretim Kurumlarının hemşirelik bölümünden veya

2

(DİŞ HEK. DÖNER SERMAYE)

hemşireliğe denk kabul edilen sağlık memurluğu lisans
programlarından mezun olmak,
(Diş Hekimliği Fakültesinde istihdam edilecek.)

SAĞLIK TEKNİKERİ BAŞVURU
KODU: 03

hemşireliğe denk kabul edilen sağlık memurluğu lisans
(Sağlık Uyg. ve Arş. Merkezinde istihdam edilecek.)

HEMŞİRE
BAŞVURU KODU: 02

ARANILAN NİTELİKLER
Yükseköğretim Kurumlarının hemşirelik bölümünden veya

Sağlık
3

(ÖZEL BÜTÇE)

Hizmetleri

Meslek

Yüksekokullarının

Önlisans

Radyoterapi Bölümünden Mezun Olmak,
(Sağlık Uyg. ve Arş. Merkezinde istihdam edilecek.)
-Sağlık Hizmetleri

Meslek Yüksekokullarının

(Önlisans)

Anestezi Teknikerliği Programından Mezun Olmak,
SAĞLIK TEKNİKERİ BAŞVURU
KODU: 04
(DİŞ HEK. DÖNER SERMAYE)

-Sağlık Bakanlığı onaylı veya Üniversitelerin Sürekli Eğitim
1

Merkezleri tarafından düzenlenen En az 40 (kırk) saat süreli
“Cerrahi Hastalarda Zor Havayolu Yönetimi ve Postoperatif
Bakım” sertifikasına sahip olmak.
(Diş Hekimliği Fakültesinde istihdam edilecek.)

1 - Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48.
maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
c) Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
d) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
e) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
f) Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış olmak veya muaf olmak veya tecilli olmak.
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g) 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
h) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak. (Asil ve yedek olarak
Üniversitemiz kadrolarına yerleştirilen adaylara yapılacaktır)
2 - Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak
3 - 2018 KPSS (B) grubu sınavlardan Lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları
için 2018 - KPSSP93 puanı esas alınacaktır.
4 - 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok
tehlikeli işyerinde çalışmaya mani hali olmamak.
5 - 7/24 Kesintisiz hizmet sunumu gereği nöbet usulü planlanan çalışma planları dâhilinde
gece nöbeti ve gece vardiyasında çalışmaya mani hali bulunmamak.
6 - 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a (2) bendi gereğince 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet
sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya
sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek
taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli
personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
7 - Belirtilen unvanlarda istihdam edilecek kişiler ameliyathane, yoğun bakım ve diğer
birimlerde/ünitelerde vardiyalı olarak çalıştırılacaktır.
BAŞVURU SEKLİ VE YERİ:
1 - Müracaatlar ilanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen ilk iş gününden itibaren
l5 gün içinde (mesai bitimine kadar) Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığından temin
edecekleri başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere)
şahsen başvuru yapılacaktır.
2 - Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
BAŞVURULARIN DEGERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe
başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi
itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde http://hastaneler.erciyes.edu.tr/ ve
http://dent.erciyes.edu.tr/ adreslerinden ilan edilecektir. Kadronun 1 (bir) katı kadar yedek
belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı
tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Asil ve Yedek
olarak yerleştirilen adaylara güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılacaktır.
Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olanların ataması yapılacak olup,
güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmayanların atamaları yapılmayacaktır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
İSTENİLEN BELGELER:
1 - Öğrenim Belgesi aslı ve fotokopisi
2 - LİSANS mezunları için 2018 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi ÖNLİSANS
mezunları için 2018 KPSS (B) grubu sınav sonucu ( barkotlu internet çıktısı)
3 - Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
4 - Erkek adaylar için askerlik durum belgesi aslı ve fotokopisi
5 - Fotoğraf (1) adet
6 - İş talep formu
3757/1-1
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Hakkari Üniversitesi Rektörlüğünden:
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Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı
Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.
GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
- 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.
- 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.
- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilanın son başvuru tarihi itibarıyla
otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma
görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi
öğrencisi olmak şartı aranır.
- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine
sahip olmak şartı aranır.
- Yabancı Dil üzerine eğitim veren meslek yüksekokulları hariç, diğer meslek
yüksekokullarının, öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı
aranmaz.
MUAFİYET:
- 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.
- Meslek Yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası
kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak
başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:
-

Başvuru

dilekçesi

(Üniversitemizin

http://www.artuklu.edu.tr/personel-daire-

baskanligi/formlaradresinden temin edilebilir)
- Özgeçmiş
- ALES Belgesi (Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olan internet çıktısı )
- Diploma Belgesi (Başvuruda belgenin bir kamu kurumundan onaylı sureti veya kare
kodlu e-devlet çıktısı)
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- Lisans Mezuniyet Transkripti (Başvuruda belgenin bir kamu kurumundan onaylı sureti)
- Nüfus Cüzdan fotokopisi
- Askerlik Belgesi fotokopisi
- 1 (bir) adet vesikalık fotoğraf
- İlan özel şartına bağlı olarak Yüksek Lisans veya Doktora yaptığına ilişkin öğrenci
belgesi (e-devletten alınan karekodlu öğrenci belgeleri değerlendirme aşamasında kabul edilir, edevlet harici öğrenci belgelerinin mutlaka aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı olmalıdır.)
- İlan özel şartına bağlı olarak tecrübe belgesi (Kamu kurumunda çalışanların Hizmet
Belgesi, özel sektörde hizmeti olanların çalıştığı iş yerinden alanı ile ilgili çalıştığına dair belge ile
Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak Sigorta Prim Cetvelinin eklenmesi gerekmektedir.)
AÇIKLAMALAR: Adaylar yukarıda istenen belgeler ile ilgili birime şahsen veya posta
yoluyla başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.)
(Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların, çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı "Hizmet
Belgesini" dosyalarına eklemeleri zorunludur.) Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Adaylar birden çok
programa başvuramazlar. Birden fazlasına müracaat eden adayların tüm başvurulan geçersiz
sayılacaktır. Eksik ve imzasız - onaysız belgelerle yapılacak başvurular ile süresi içinde
yapılmayanlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

S.
No Unvanı

Birim/Bölüm/Program

Der. Ad. ALES Başvuru Yeri

İlan Özel Şart
Çocuk Gelişimi Bölümü veya Sınıf
Öğretmenliği Bölümü Lisans
Mezunu Olmak. Çocuk Gelişimi

Öğr.
1

Gör.

Midyat Meslek

Midyat

Yüksekokulu

Meslek

Müdürlüğü/Çocuk Bakımı

5

1

70

Yüksek

ve Gençlik Hizmetleri

Okulu

Bölümü/Çocuk Gelişimi

Müdürlüğü

veya Eğitim Yönetimi Teftişi
Planlaması ve Ekonomisi
alanlarının birinde Tezli Yüksek
Lisans Yapmış Olmak. Lisans
Mezuniyetinden sonra alanında en
az 10 (on) yıl deneyime sahip
olmak.

Midyat Meslek
Öğr.
2

Gör.

Midyat

Yüksekokulu

Maden Mühendisliği Lisans

Meslek

mezunu olup, Lisans

Yüksek

mezuniyetinden sonra Doğal Yapı

Bölümü/Doğal Yapı Taşları

Okulu

Taşları alanında en az 6 (altı) yıl

Teknolojisi

Müdürlüğü

deneyimi olmak.

Müdürlüğü/İnşaat

4

1

70
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Midyat Meslek

Midyat

Fakültelerin Geleneksel Türk

Yüksekokulu Müdürlüğü/El

Meslek

Sanatları Bölümü tezhip ana sanat

Yüksek

dalı lisans mezunu olup,

Bölümü/Kuyumculuk ve

Okulu

Geleneksel Türk Sanatları alanında

Takı Tasarım

Müdürlüğü

tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Sanatları

4

1

70

Sosyal Hizmet Bölümü veya
Savur

Savur Meslek Yüksekokulu
Öğr.
4

Gör.

Müdürlüğü/Sosyal Hizmet
ve Danışmanlık/Sosyal

Sosyoloji alanında tezli yüksek

Meslek
6

1

70

Yüksek

lisans yapmış olmak,
Yükseköğretim Kurumlarında en

Okulu
Hizmetler

az 4 (dört) yıl ders verme

Müdürlüğü

deneyimine sahip olmak.
Savur

Savur Meslek Yüksekokulu
5

Öğr.

Müdürlüğü/Sosyal Hizmet

Gör.

ve Danışmanlık/Sosyal

6

1

70

Hizmetler

Yüksekokulu
6

Müdürlüğü/Büro Hizmetleri

Gör.

ve Sekreterlik/Büro

Sosyal Hizmet Bölümü veya

Yüksek

Sosyoloji alanında tezli yüksek

Okulu

lisans yapmış olmak.

Müdürlüğü

Ömerli Meslek

Öğr.

Meslek

6

Yönetimi ve Yönetici
Asistanlığı

1

70

Ömerli

Fakültelerin İşletme veya Kamu

Meslek

Yönetimi ve Siyaset Bilimi Lisans

Yüksek

mezunu olup, belirtilen alanların

Okulu

birinde tezli yüksek lisans yapmış

Müdürlüğü

olmak.

MÜRACAAT YERİ: Adayların ilgili birimlere; ŞAHSEN veya POSTA yoluyla
başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.)
BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ
İLK BAŞVURU TARİHİ

22.04.2019

SON BAŞVURU TARİHİ

06.05.2019

ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ İLAN TARİHİ

10.05.2019

GİRİŞ SINAVI TARİHİ

15.05.2019

GİRİŞ SINAVI SONUÇLARININ AÇIKLANACAĞI TARİH 17.05.2019

Sonuçların ilan edileceği internet adresi: http://www.artuklu.edu.tr
3758/1-1
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Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden:
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

Sağlık Bilimleri

Dil ve Konuşma

Yüksekokulu

Terapisi

Kadro

Unvanı

Özel Şartlar

Sayısı

KBB alanında uzmanlık

Profesör

1
derecesine sahip olmak.
KBB alanında doçent unvanı almış

Kapadokya Meslek
Yüksekokulu

Odyometri

Doçent

olmak, Odyoloji alanında ulusal ve

1

uluslararası çalışmaları bulunmak

3793/1-1

—— • ——
KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
Üniversitemize 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme
ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte
bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 4 adet
vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, vukuatlı nüfus kayıt
örneği, askerlik durumunu gösteren belge örneği, Yabancı Dil Sınav Belgesi, Lisans Belgesinin
Onaylı örneği, Yüksek Lisans Belgesinin Onaylı örneği, Doktora Belgesinin Onaylı örneği,
yurtdışı mezuniyeti için denklik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları, verdiği
dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan dört (4) takım dosya ile Rektörlüğümüz İnsan
Kaynakları Koordinatörlüğü’ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
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Başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları
Koordinatörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine
yapılacaktır. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi
içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Duyurulur.
İlk Başvuru Tarihi

: 22.04.2019

Son Başvuru Tarihi : 07.05.2019
BİRİM

BÖLÜM/ALAN

ÜNVANI

SAYISI

ARANAN ŞARTLAR
Uçak Mühendisliği alanında Lisans
mezunu olmak. Uçak Uzay

Doktor
Öğretim

Mühendisliği alanında Yüksek
1

Üyesi

Lisans yapmış olmak. Havacılık
Mühendisliği alanında doktora
yapmış olmak. Alanında yayın ve
çalışmaları olmak.

Uygulamalı
Bilimler

Pilotaj Bölümü

Yüksekokulu

Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Doktor
Öğretim

alanında Doktora yapmış olmak. Bu
1

Üyesi

alanda ve insansız hava araçları
konusunda yayın ve çalışmaları
olmak.
Uzay Mühendisliği lisans mezunu

Doktor
Öğretim

1

Üyesi
Temel Tıp
Tıp Fakültesi

Bilimleri Bölümü
Tıbbi Biyokimya
Anabilim Dalı

Doktora yapmış olmak. Bu alanda
yayın ve çalışmaları olmak.
Tıbbi Biyokimya alanında

Doktor
Öğretim

olmak, Uzay Mühendisliği alanında

1

Üyesi

doktorasını almış olmak.
Saflaştırma alanında yayın ve
çalışmaları olmak.

3780/1-1
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KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMI İLANI
KTO Karatay Üniversitesi aşağıda belirtilen Yüksekokulu bünyesine Araştırma Görevlisi
alacaktır.
Başvurular ilanda belirtilen yolla şahsen (KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları
Koordinatörlüğüne) veya postayla (KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü İnsan Kaynakları
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Koordinatörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine)
yapılmalıdır. İlanda belirtilen tarihten sonra elimize geçen ve eksik belgeli müracaatlar kabul
edilmeyecektir.
Duyurulur.
Müracaatların Başlama Tarihi : 22.04.2019
Son Müracaat Tarihi

: 07.05.2019

Ön Değerlendirme Tarihi

: 08.05.2019

Sınav Tarihi

: 09.05.2019

Değerlendirme Tarihi

: 10.05.2019

KADRO
BİRİM

BÖLÜM/ALAN

ŞARTLARI

SAYISI UNVANI

Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak
Mühendisliği,

Uygulamalı
Bilimler

Pilotaj Bölümü

1

Arş. Gör.

Yüksekokulu

Uzay

Mekatronik
bölümlerinin

Mühendisliği,

Mühendisliği,
birinden

Pilotaj

lisans mezunu

olmak. ALES’den en az 70 ve YDS’den
50 almış olmak.

İstenen Belgeler
1 - Başvuru Dilekçesi (Üniversite Web Sitesinde)
2 - Başvuru Formu (Üniversite Web Sitesinde)
3 - Özgeçmiş (CV)
4 - Onaylı Nüfus Cüzdanı Sureti veya Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (E-Devlet belgesi
kabul edilmektedir.)
5 - Bir Adet Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)
6 - Onaylı Mezuniyet Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans (varsa), Doktora (varsa)
Mezuniyet Belgesi)
7 - Onaylı Transkript Belgeleri [Lisans, Yüksek Lisans (varsa), Doktora (varsa)]
8 - ALES ve Yabancı Dil Belgesi (YDS-YÖKDİL veya muadili)
9 - Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi
10 - Askerlik durumuna ilişkin belge (Erkek Adaylar için)
11 - Alanında tecrübe sahibi olduğunu gösterir onaylı çalışma belgesi. (Özel Şartlarda
“tecrübe şartı” isteniyorsa)
12 - Devam Eden Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenimi Hakkında Öğrenci Belgesi. (EDevlet belgesi kabul edilmektedir.)
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Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili hükümleri ile
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Kafkas Üniversitesi
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 48. Maddesinde belirtilen devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz
olmaları gerekmektedir.
Not: 2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında
başvuru yapılabilecek öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
A- PROFESÖR BAŞVURU ŞARTLARI
Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon
numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; Üniversitemiz Personel Daire
Başkanlığının web sayfasının Formlar bölümünde bulunan “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Profesörlüğe Atanmada Uygulanacak Puan
Hesaplama” tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, Nüfus
Cüzdan Örneğini, Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar kısmındaki Güvenlik
Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (açıktan veya naklen atanacaklar için), 2 adet
fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, mal bildirim beyannamesini (açıktan
veya naklen atanacaklar için), daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve
yüksek lisans diplomasını, Doktora başarı belgesi bilimsel yayınlarını, Doçentlik belgesini veya
onaylı suretini kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim
faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans
çalışmalarını kapsayan1 (Bir) takım fiziki olarak, 5 (Beş) takım(CD/DVD/USB)elektronik
ortamda düzenlenmiş dosyaların eklenerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na başvurmaları
gerekmektedir.
B- DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI
Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon
numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; Üniversitemiz Personel Daire
Başkanlığının web sayfasının Formlar bölümünde bulunan “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Doçentliğe Atanmada Uygulanacak Puan
Hesaplama” tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, nüfus
cüzdan örneğini, Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar kısmındaki Güvenlik
Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (açıktan veya naklen atanacaklar için), 2 adet
fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, mal bildirim beyannamesini (açıktan
veya naklen atanacaklar için), daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve
yüksek lisans diplomasını, Doktora başarı belgesini, Doçentlik belgesini veya onaylı suretini,
bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan1 (Bir) takım fiziki olarak, 3 (Üç) takım(CD/DVD/USB)
elektronik ortamda düzenlenmiş dosyaların eklenerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına
başvurmaları gerekmektedir.
C- DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU ŞARTLARI
Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon
numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; Üniversitemiz Personel Daire
Başkanlığının web sayfasının Formlar bölümünde bulunan “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Doktor Öğretim Üyeliğine Açıktan Atanma veya
Naklen Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama” tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak
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eklenmesi, özgeçmişini, nüfus cüzdan örneğini, Personel Daire Başkanlığının web sayfasının
Formlar kısmındaki Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (açıktan veya naklen
atanacaklar için), 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, mal bildirim
beyannamesini (açıktan veya naklen atanacaklar için), daha önce kamuda çalışmışlığı varsa
hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını, Doktora başarı belgesini, bilimsel çalışma
ve yayınlarını kapsayan 1 (Bir) takım fiziki olarak, 3 (Üç) takım(CD/DVD/USB)elektronik
ortamda düzenlenmiş dosyaların eklenerek ilgili akademik birimlere başvurmaları gerekmektedir.
- Tüm başvurular, gazete ilanını takiben 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile
yapılabilecektir. Ancak postadaki gecikmelerden ve süresi içerisinde yapılmayan başvurulardan
kurumumuz sorumlu olmayacaktır. Başvurular mesai gün ve saatleri içerisinde alınacaktır.
- Profesörlüğe başvuracak adaylar yayınları arasında başlıca araştırma eserini bilimsel
dosya içerisine koyacakları bir dilekçe ile ayrıca belirteceklerdir.
- Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

BİRİMİ

ANABİLİM DALI/
PROGRAM

ÜNVANI ADEDİ DER

Rehberlik ve
Eğitim Fakültesi

Psikolojik
Danışmanlık

AÇIKLAMA
Eğitim Psikolojisi alanında Doçentliğini

Profesör

1

1

almış olmak, dikkat eksikliği ve
hiperaktivite konusunda çalışmış olmak

Anabilim Dalı

İlgili alanda Doçentliğini almış olmak ve
Eğitim Fakültesi

Eğitim Yönetimi
Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Eğitim Yönetiminde Değerler ve Örgütsel
Kimlik konusunda çalışmalar yapmış
olmak

Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi

Nöroloji Anabilim
Dalı
İç Hastalıkları
Anabilim Dalı
Psikiyatri Anabilim
Dalı

Profesör

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış almak

Profesör

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış almak

Profesör

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış almak

Profesör

2

1

İlgili alanda Doçentliğini almış almak

Profesör

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış almak

Profesör

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış almak

Profesör

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış almak

Profesör

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış almak

Fizik Tedavi ve
Tıp Fakültesi

Rehabilitasyon
Anabilim Dalı

Tıp Fakültesi

Dermatoloji
Anabilim Dalı
Çocuk Ruh Sağlığı ve

Tıp Fakültesi

Hastalıkları Anabilim
Dalı
Enfeksiyon

Tıp Fakültesi

Hastalıkları
Anabilim Dalı

Tıp Fakültesi

Nükleer Tıp
Anabilim Dalı
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Radyasyon Onkolojisi
Anabilim Dalı
Genel Cerrahi
Anabilim Dalı
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Profesör

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış almak

Profesör

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış almak

Profesör

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış almak

Profesör

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış almak

Profesör

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış almak

Profesör

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış almak

Profesör

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış almak

Profesör

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış almak

Profesör

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış almak

Profesör

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış almak

Profesör

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış almak

Kadın Hastalıkları ve
Tıp Fakültesi

Doğum
Anabilim Dalı
Beyin ve Sinir

Tıp Fakültesi

Cerrahisi
Anabilim Dalı
Anestezi ve

Tıp Fakültesi

Reanimasyon
Anabilim Dalı

Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi

Tıbbi Patoloji
Anabilim Dalı
Göğüs Cerrahisi
Anabilim Dalı
Plastik, Rekonstrüktif

Tıp Fakültesi

ve Estetik Cerrahisi
Anabilim Dalı

Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi

Üroloji
Anabilim Dalı
Biyofizik
Anabilim Dalı
Tıp Eğitimi
Anabilim Dalı

Analitik Kimya Anabilim Dalında
Kars Meslek

Laboratuvar

Yüksekokulu

Teknolojisi Programı

Doçentliğini almış olmak. Biyokütle enerji
Profesör

1

1

üretimi ve antioksidanlar aktivite
konusunda
çalışmış olmak

Fen-Edebiyat

Klasik Arkeoloji

Fakültesi

Anabilim Dalı

Fen-Edebiyat Arap Dili ve Edebiyatı
Fakültesi

Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Doçent

1

1

Klasik Arkeoloji Anabilim Dalında
Doçentliğini almış olmak
Çağdaş Arap kadın anlatılarında kadının
kimlik arayışı alanında çalışmış olmak
Ermeni sorunu ile ilgili ortaokul

Eğitim Fakültesi

Sosyal Bilgiler
Eğitimi Anabilim Dalı

Doçent

1

1

öğrencilerinin bilgi düzeyleri üzerine
karşılaştırılmalı bir araştırma ile doktora
derecesi almış olmak.

Sağlık Bilimleri
Fakültesi

Ebelik Anabilim Dalı

Sağlık Bilimleri Psikiyatri Hemşireliği
Fakültesi

Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Doçent

1

1

Doğum ve Kadın hastalıkları
hemşireliğinde Doçentliğini almış olmak
Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalında
Doçentliğini almış olmak
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İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
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Uluslararası Ticaret
ve Lojistik Anabilim

Finans alanında Doçentliğini almış olmak
Doçent

1

1

ve Kobilerde Finansal Performans üzerine

Dalı

çalışmış olmak

Uluslararası İktisat ve

İlgili alanda Doçentliğini almış olmak,

İktisadi Gelişme

Doçent

1

1

Anabilim Dalı
Halk Sağlığı
Anabilim Dalı
Nöroloji
Anabilim Dalı
Kardiyoloji
Anabilim Dalı
Acil Tıp
Anabilim Dalı
Radyoloji
Anabilim Dalı
Dermatoloji
Anabilim Dalı

Bölgesel kalkınma ve göç üzerine çalışmış
olmak

Doçent

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış olmak

Doçent

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış olmak

Doçent

2

1

İlgili alanda Doçentliğini almış olmak

Doçent

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış olmak

Doçent

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış olmak

Doçent

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış olmak

Doçent

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış olmak

Doçent

2

1

İlgili alanda Doçentliğini almış olmak

Doçent

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış olmak

Doçent

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış olmak

Doçent

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış olmak

Doçent

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış olmak

Doçent

1

1

Doçent

1

1

Çocuk Ruh Sağlığı ve
Tıp Fakültesi

Hastalıkları
Anabilim Dalı

Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi
Anabilim Dalı
Kalp ve Damar

Tıp Fakültesi

Cerrahisi
Anabilim Dalı
Kadın Hastalıkları ve

Tıp Fakültesi

Doğum
Anabilim Dalı
Anestezi ve

Tıp Fakültesi

Reanimasyon
Anabilim Dalı
Ortopedi ve

Tıp Fakültesi

Travmatoloji
Anabilim Dalı

Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyokimya
Anabilim Dalı
Tıbbi Biyokimya
Anabilim Dalı
Fizyoloji
Anabilim Dalı

Farmasötik Biyokimya alanında çalışmış
olmak
Sağlık Bilimleri Biyokimya alanında
Doktora yapmış olmak ve Sağlık
bilimlerinde Doçentliğini almış olmak
Nörofizyolojisi, Egzerzis fizyolojisi,

Doçent

1

1

Stereoloji ile ilgili çalışmalar yapmış
olmak.
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Tıp Fakültesi
Sarıkamış
Beden Eğitimi ve
Spor
Yüksekokulu

Tıbbi Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı

Yüksekokulu

Sağlık Programı

Fen-Edebiyat
Fakültesi
Güzel Sanatlar
Fakültesi
MühendislikMimarlık
Fakültesi
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Sağlık Bilimleri
Fakültesi

Tıp Fakültesi

Doçent

1

1

Alanında Doçentliğini almış olmak

Doçent

1

1

1

3

Veteriner İç Hastalıkları
alanında Doçentliğini almış olmak.

Öğretim

Dalı

Üyesi

Gürcü Dili ve

Doktor

Edebiyatı Anabilim

Öğretim

Dalı

Üyesi

olmak

Doktor

Resim Alanında Sanatta Yeterlilik yapmış

Resim Anasanat Dalı

Gıda Teknolojisi
Anabilim Dalı

Öğretim

Gürcü Harfli Türkçe Metinler üzerine
çalışmış olmak
XX Yüzyil Türk Gürcü Edebi İlişkileri ve

1

1

3

3

Ahmet Mithat Efendi üzerinde çalışmış

olmak, Sanat ve ororite alanında çalışmış

Üyesi

olmak

Doktor

Supramoleküler Kimya Kemosensor

Öğretim

1

3

Uygulamaları üzerine Doktora yapmış

Üyesi

olmak

Cerrahi Hastalıkları

Doktor

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim

Hemşireliği Anabilim

Öğretim

Dalı

Üyesi

Halk Sağlığı

Doktor

Hemşireliği

Öğretim

Anabilim Dalı

Anabilim Dalı

Tıp Fakültesi

İlgili alanda Doçentliğini almış olmak

Edebiyatı Anabilim

Bilimler Fakültesi

Tıp Fakültesi

1

Doktor

Sosyal Hizmet

İktisadi ve İdari

1

Gürcü Dili ve

İktisadi ve İdari

Bilimler Fakültesi

Doçent

Anabilim Dalı
Laborant ve Veteriner

Fakültesi
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Hareket ve
Antrenman Bilimleri

Kars Meslek

Fen-Edebiyat
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Öğretim

Öğretim

Dalı

Üyesi

Nöroloji
Anabilim Dalı
Kardiyoloji
Anabilim Dalı

1

3

Halk Sağlığı Hemşireliği
Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak
Sosyoloji alanında

1

3

Üyesi

Bilimler Anabilim

Dalında Doktora yapmış olup kolonoskopi
uygulanan hastalar üzerinde çalışmış olmak

Üyesi

Doktor

Anabilim Dalı

3

Doktor

Siyaset ve Sosyal

Halk Sağlığı

1

Doktora yapmış olmak, Kent ve afet
sosyolojisi üzerine çalışmış olmak.
Siyaset Bilimi alanında

1

3

Doktora yapmış olmak, Çağdaş Fransız
Siyaset Felsefesi ve Egemenlik üzerine
çalışmış olmak

Doktor
Öğretim

1

3

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

2

3

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

1

3

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

Üyesi
Doktor
Öğretim
Üyesi
Doktor
Öğretim
Üyesi
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Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Acil Tıp
Anabilim Dalı
İç Hastalıkları
Anabilim Dalı
İç Hastalıkları
Anabilim Dalı
İç Hastalıkları
Anabilim Dalı
Radyoloji
Anabilim Dalı

Doktor
Öğretim

Öğretim

Öğretim

Öğretim

Genel Cerrahi
Anabilim Dalı

2

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

1

2

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

1

5

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

1

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

1

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

1

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

1

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

1

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

1

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

Doktor
Öğretim
Üyesi
Doktor
Öğretim
Üyesi

Üyesi

Anabilim Dalı

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

olmak.

Üyesi

Anabilim Dalı

Tıbbi Genetik

1

Medikal onkoloji alanında yandal uzmanı

Doktor
Öğretim

Doktor

Anabilim Dalı

1

Gastroloji alanında yandal uzmanı olmak.

Üyesi

Öğretim

Radyasyon Onkolojisi

2

olmak.

Doktor
Öğretim

Enfeksiyon

Anabilim Dalı

1

Üyesi

Hastalıkları

Nükleer Tıp

2

Doktor

Üyesi

Anabilim Dalı

1

Endokrinoloji alanında yandal uzmanı

Üyesi

Anabilim Dalı

Dermatoloji

2

Doktor

Doktor

Anabilim Dalı

1

Üyesi

Öğretim

Göğüs Hastalıkları

2

Doktor

Rehabilitasyon

Anabilim Dalı

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

2

Üyesi

Fizik Tedavi ve

Aile Hekimliği
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Doktor
Öğretim
Üyesi
Doktor
Öğretim
Üyesi
Doktor
Öğretim
Üyesi
Doktor
Öğretim
Üyesi
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Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve
Doğum Anabilim Dalı

RESMÎ GAZETE
Doktor
Öğretim

Beyin ve Sinir

Doktor
Öğretim

Dalı

Üyesi

Kulak Burun Boğaz

Doktor

Hastalıkları Anabilim

Öğretim

Dalı

Üyesi

Anestezi ve

Doktor

Reanimayon

Öğretim

Anabilim Dalı

Üyesi

Tıbbi Patoloji
Anabilim Dalı
Çocuk Cerrahisi
Anabilim Dalı
Üroloji
Anabilim Dalı
Tıp Eğitimi
Anabilim Dalı
Tıbbi Biyokimya
Anabilim Dalı

Jinekolojik onkoloji alanında yandal

1

3

1

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

1

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

1

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

2

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

1

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

1

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

1

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

1

1

Üyesi

Cerrahisi Anabilim
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uzmanı olmak.

Doktor
Öğretim
Üyesi
Doktor
Öğretim
Üyesi
Doktor
Öğretim
Üyesi
Doktor
Öğretim
Üyesi
Doktor
Öğretim
Üyesi

Sıçan meme kanserinde Nar extresi ve
Tangeretin çalışmış olmak
İnsan CAVII enzim geninin E. coli'de

Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyokimya
Anabilim Dalı

klonlanması, Ekspresyonu rekombinant

Doktor
Öğretim

1

1

enziminin saflaştırılması ve

Üyesi

karakterizasyonu konusunda çalışmış

Doktor

Tıbbi mikrobiyoloji uzmanı olmak veya

olmak.
Tıp Fakültesi
Sarıkamış
Beden Eğitimi ve
Spor
Yüksekokulu
Sarıkamış
Beden Eğitimi ve
Spor
Yüksekokulu

Tıbbi Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı

Öğretim

1

1

Üyesi

Beden Eğitimi ve

Doktor

Spor Öğretimi

Öğretim

Anabilim Dalı

Üyesi

Beden Eğitimi ve

Doktor

Spor Öğretimi

Öğretim

Anabilim Dalı

Üyesi

Tıp Fakültesinde ilgili alanda doktora
yapmış olmak.

1

1

1

1

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında
Doktora yapmış olmak

Spor Yönetimi Anabilim Dalında Doktora
yapmış olmak
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
–– Boğaziçi Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik
–– İstanbul Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Gedik Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi
(KARMER) Yönetmeliği
–– Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği
–– Türk-Alman Üniversitesi Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin
Günlük Değerleri

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.
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