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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinden:
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM
ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 29/4/2013 tarihli ve 28632 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 26 ncı
maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Üç ders sınavı, bütünleme sınav sonuçlarının ilanından sonra takip eden dönem başlamadan önce fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile Yaz Okulundan önce ve Yaz Okulundan sonra olmak üzere iki (2) defa yapılabilir. Ancak bu haktan yararlanmak isteyen öğrenciler bu sınavlardan sadece birine girebilir.
b) GANO’su 2.00’nin altında olan öğrenciler şartlı başarılı oldukları (DC, DD harf
notlu dersler) derslerden de üç ders sınavlarına girebilir. Bu sınavlarda başarısız olan öğrencilerin eğitim süreleri uzar. Buna göre başarısız oldukları derslere açıldıkları yarıyılda kayıt yaptırmak zorundadır. Üç ders sınavlarının mazeret sınav hakkı yoktur. Sınavda asgari geçer not
100 üzerinden 60 puandır. Aşağıdaki tabloya göre harf notu düzenlenir. Başarı notu hesaplamasında yıl içinde o dersle ilgili ara sınav notu ve diğer notlar değerlendirmeye alınmaz.
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
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Üç Ders Sınavı için 100’lük
Başarı Notu

Sayısal Eşdeğeri

Sistem Puan Aralıkları

AA

4.00

100-89

BA

3.50

88-77

BB

3.00

76-71

CB

2.50

70-65

CC

2.00

64-60

FF

0.00

59

”

“(3) Üç ders sınavında başarısız oldukları ve/veya şartlı başardıkları ders sayısını tek
derse indiren öğrenciler üç ders sınavını takip eden tek ders sınavına girebilirler. Mezun olabilmek için tek dersi kalan öğrenciler, dersin devam koşulunu sağlamış olmak kaydıyla ilgili
fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile yarıyıl sonu sınavlarının bitimini takiben Şubat,
Haziran, Eylül aylarında ilan edilen tarihte yapılacak tek ders sınavına girebilirler. Sınavda,
ders ile ilgili herhangi bir geçer not belirtilmemiş ise, asgari geçer not 100 üzerinden 50 puandır.
Tek ders sınavında başarılı olamayan öğrenci derse kayıt yaptırmak zorundadır.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü
yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
29/4/2013
28632
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
127/8/2013
28748
214/2/2017
29979
330/4/2017
30053

—— • ——
Kadir Has Üniversitesinden:
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ GİRİŞİMCİLİK, YENİLİKÇİLİK VE TEKNOLOJİ
TRANSFERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 27/8/2013 tarihli ve 28748 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kadir Has
Üniversitesi Girişimcilik, Yenilikçilik ve Teknoloji Transferi Araştırma ve Uygulama Merkezi
Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kadir Has Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Kadir Has Üniversitesinden:
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 27/9/2016 tarihli ve 29840 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kadir Has
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kadir Has Üniversitesine bağlı enstitülerde
yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e), (ı) ve (n)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (f) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
“e) Enstitü: Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,”
“ı) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,”
“n) Üniversite (KHAS): Kadir Has Üniversitesini,”
“ö) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“(1) Enstitü anabilim/anasanat dalları bir sonraki yarıyılda açacakları yüksek lisans,
doktora ve sanatta yeterlik programlarını ve varsa özel başvuru ve kabul koşullarını Enstitüye
güz ve bahar yarıyıllarının ilk haftasında önerirler. Öneriler, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından
değerlendirilerek karara bağlanır ve Senato tarafından onaylanarak kesinleşir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci, beşinci, sekizinci ve onuncu
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, tezli yüksek lisans ve eğitim dili
İngilizce olan tezsiz yüksek lisans programlarında KHAS İYS’den Senato tarafından belirlenen
puanı almış olmak veya YDS’den en az 65 almış olma şartı aranır. Bu sınavlar yerine ÖSYM
tarafından eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarında Senato tarafından eşdeğer kabul edilen bir puana sahip olanların başvuruları da kabul edilir.”
“(5) Doktora programlarına öğrenci kabulünde, YDS’den en az 65 almış olma şartı aranır. Bu sınavlar yerine ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarında Senato tarafından belirlenen puana sahip olanların başvuruları da kabul edilir. Senato
en az puan sınırını yükseltebilir.”
“(8) Sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde, öğretim dili kısmen veya tama-
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men İngilizce olan programlarda YDS’den en az 65 almış olma şartı aranır. Bu sınavlar yerine
ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarında Senato tarafından belirlenen puana sahip olanların başvuruları da kabul edilir. Senato en az puan sınırını
yükseltebilir.”
“(10) İkinci fıkrada belirtilen yabancı dil puan belgesine sahip olmayan öğrenciler; Üniversitenin düzenlediği İngilizce Yeterlik Sınavına girmek ve bu sınavdan eşdeğer düzeyde puan
almak zorundadırlar. Sınavdan başarısız olan öğrenciler üniversiteye kayıt haklarını kaybederler.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Adaylar, kayıt yaptırmak istedikleri programa ilişkin başvurularını, kayıt için istenen belgelerle birlikte ve süresi içinde Enstitü Müdürlüğüne yaparlar.
(2) Başvuru için gerekli diploma yurtdışından alınmış ise, diplomanın alındığı yükseköğretim kurumunun, alınan eğitim ve derecenin tanınırlığı konusunda YÖK’ün uygun görüşü
aranır.
(3) Başvuru için istenen belgelerin Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“(2) Kayıt yaptıran veya kayıt yenileyen öğrencinin akademik takvim uyarınca o yarıyıl
için öngörülen eğitim ve öğretime başlama tarihinden önce herhangi bir sebeple ayrılması, çıkarılması, kaydının silinmesi veya mezun olması halinde öğrenim ücreti ödenmez. Öğrencinin
eğitim ve öğretime başlama tarihinden bir ay içinde herhangi bir sebeple ayrılması, çıkarılması,
kaydının silinmesi veya mezun olması halinde yarıyıllık öğrenim ücretinin dörtte biri ödenir.
Öğrencinin eğitim ve öğretime başlama tarihinden bir ay sonra herhangi bir sebeple ayrılması,
çıkarılması, kaydının silinmesi veya mezun olması halinde yarıyıllık öğrenim ücretinin tamamı
ödenir.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci, beşinci, yedinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“(1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, lisans derecesini başvurdukları yüksek
lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar ile yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programı veya sanatta yeterlik dallarından farklı alanlarda almış
olan adaylara, eksikliklerini gidermek amacıyla Ensitütü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen
derslerden oluşan bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.”
“(5) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden
başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar bu Yönetmelikte belirtilen
hükümler çerçevesinde uygulanır.”
“(7) Bilimsel hazırlık programına tabi kılınan yüksek lisans öğrencileri ile doktora programına kabul edilen lisans derecesine sahip öğrencilerin alabilecekleri dersler, ağırlıklı olarak
lisans derslerinin üçüncü ve dördüncü yıllarındaki derslerden oluşabilir. Bilimsel hazırlık prog-
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ram kapsamında alınan derslerin not ortalaması ayrı hesaplanır. Bilimsel hazırlık programından
başarılı olabilmek için alınan her bir lisans dersinden en az CC (2,00/4,00) notunun alınmış
olması ve tüm derslerin ortalamasının en az 2,50/4,00 olması gerekir.
(8) Bilimsel hazırlık programına tabi kılınan yüksek lisans derecesine sahip doktora
öğrencilerinin alabilecekleri dersler, yüksek lisans derslerinden oluşur. Bilimsel hazırlık program kapsamında alınan derslerin not ortalaması ayrı hesaplanır. Bu durumda, bilimsel hazırlık
programından başarılı olabilmek için alınan her bir yüksek lisans dersinden en az CB
(2,50/4,00) notunun alınmış olması ve tüm derslerin ortalamasının en az 3,00/4,00 olması gerekir.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(1) Yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini
artırmak isteyenler, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde
ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrencilere kayıtlı oldukları dersleri ve
bu derslerden aldıkları notları gösteren bir belge verilir. Bu belge diploma veya derece anlamı
taşımaz. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci
olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili
lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez. Sayılan derslerin AKTS ve not dönüşümleri ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.”
“(3) Özel öğrenci başvuruları akademik takvimde belirlenen tarihlerde gerçekleştirilir.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(1) Üniversitedeki programlar arasında başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü
programında en az bir yarıyılı tamamlamış, iki ders alıp, başarmış ve genel not ortalaması en
az 60/100 olan öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bu öğrencilerin almış oldukları derslerden hangilerinin ilgili lisansüstü programda 30 AKTS bir yarıyıla denk gelecek şekilde kaç döneme sayılacağı, sayılan derslerin AKTS ve not dönüşümleri
ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.
(2) Lisansüstü programlara, tüm dersler tamamlandıktan sonra tez aşamasında yapılan
yatay geçiş başvuruları kabul edilmez.”
“(4) Yatay geçiş başvuruları akademik takvimde belirlenen tarihlerde gerçekleştirilir.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Programlara girmeye hak kazanan öğrenciler Üniversite tarafından istenen belgeler
ile Öğrenci İşleri Direktörlüğünce oluşturulan kayıt bürolarına bizzat başvurarak kesin kayıt-
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larını yaptırırlar. Adaylar, kaydını noterden onaylı vekâletname ile belirlediği vekili aracılığı
ile yaptırabilir.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Kesin kayıt yaptıran öğrenciye, Üniversitenin öğrencisi olduğuna dair kimlik kartı
verilir. Kimlik kartının kaybedilmesi halinde yenisinin verilebilmesi için Mali İşler Direktörlüğünden alınan, Rektörlük tarafından belirlenen bedelin yatırıldığını gösteren dekontla birlikte
Güvenlik İşleri Ofisine sunulması gerekir.
(2) Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olanların öğrenci kimlik
kartları Güvenlik İşleri Ofisi tarafından geri alınır ve imha edilir.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“(1) Öğrencilerin, akademik takvimde belirtilen süre içinde her yarıyıl ders kayıtlarını
yaparak kayıt yenilemeleri zorunludur. Yüksek lisans ve doktora programlarının tez aşamasındaki öğrencilerin her yarıyıl tez ve proje çalışmasına kayıt yaptırmaları zorunludur.
(2) Öğrencinin yarıyıl kayıt yenilemesinin yapılabilmesi için kayıt yenilemek istediği
yarıyıl dâhil, geriye yönelik mali yükümlülüklerini yerine getirmiş olması zorunludur. Bu koşulu yerine getirmemiş öğrencilerin yarıyıl kayıt yenileme işlemleri yapılmaz. Bu öğrenciler,
öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
(3) Öğrenim ücretini ödeyen öğrenciler o yarıyıl için belirlenen derslerden oluşturdukları ders programlarını danışmanlarına, danışmanı atanmamış öğrenciler anabilim dalı başkanına veya anabilim dalı başkanı tarafından görevlendirilen program yürütücülerine onaylatarak
ders kayıt işlemlerini yapmak zorundadırlar. Öğrenciler kayıt yenileme ve derse yazılma işleminin tümünden sorumludur ve ders kayıtlarını bizzat kendileri yapmakla yükümlüdürler. Öğrencinin kaydı, ancak ders alma işlemi tamamlandıktan sonra yenilenmiş sayılır.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 18 – (1) Her programda öğrencinin almakla yükümlü olacağı zorunlu ve/veya seçmeli ders saati ve sayısı, bu Yönetmelikte belirlenen ilkeler çerçevesinde ilgili enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun kararı
ve Senatonun onayı ile belirlenir.
(2) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.
(3) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir
dersin tezsiz yüksek lisans programları hariç lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.
(4) Öğrenciler kayıtlı bulundukları yarıyıllarda ders planında öngörülen AKTS kredi
yükleri kadar ders alabilirler. Gerekli hallerde Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrencinin
alabileceği AKTS kredi yükü arttırılabilir.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
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“(1) Öğrenciler derslere, laboratuvar ve uygulamalara devam etmek, yarıyıl içinde her
türlü sınava ve öğretim elemanlarının uygun gördüğü diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdürler. Derse devam koşulları ilgili öğretim üyesi tarafından belirlenir ve ders izlencesinde belirtildiği şekilde uygulanır.”
“(4) Öğrenciler, her yarıyıl için akademik takvimde belirtilen son başvuru tarihine kadar
danışmanının onayını alarak derslerden çekilebilirler. Öğrencinin çekildiği ders alınmamış sayılır, not dökümünde Ç (çekildi) olarak gösterilir.”
“(5) Öğrenciler kayıtlı oldukları dönemde derslerin tümünden çekilemezler.”
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ç) bendi yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiş ve beşinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“a) Başarı Notu

Katsayısı

AA

4,00

BA

3,50

BB

3,00

CB

2,50

CC

2,00

FF

0,00

”

“a) E (eksik) notu, hastalık veya başka bir zorunlu nedenle yarıyıl sonu sınavı yapılmayan tez, dönem projesi ve benzeri uygulamalı dersler için gerekli çalışmaları bitiremeyen
öğrencilere verilir. Bir öğrenci E notu aldığı derste, akademik takvimde belirtilmiş olan notların
ilan tarihinden itibaren on beş gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır.
Aksi halde E notu kendiliğinden FF notuna dönüşür. Anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla, yukarıda açıklanan süreler uzatılabilir. Ayrıca, yüksek lisans ve
doktora tezlerinde düzeltme için verilir. Yüksek lisans tezinde karşılığı 3 (üç) ay, doktora tezinde 6 (altı) aydır. Bu süreler sonunda bir not girilmediği takdirde kendiliğinden FF notuna
dönüşür.”
“h) BH işareti, dersin bilimsel hazırlık döneminde alındığını gösterir. Bu notlar lisansüstü programın genel not ortalamasına katılmaz.
ı) SGR (sınava girmedi) işareti, Yönetmeliğe göre süresi olduğu için doktora yeterlik
sınavına girmeyen öğrenciler için kullanılır.”
“(5) Bir dersteki başarının ölçülmesinde; o derse ait yarıyıl içi ara sınavlar, kısa sınavlar,
arazi ve işyeri çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, devam durumu, laboratuvar
ve benzeri yarıyıl içi çalışmaları; ders başarı notunun en az %20’sini veya en fazla %80’ini ve
yarıyıl sonu sınavı notu, ders başarı notunun en az %20’sini veya en fazla %80’ini oluşturur.
Yarıyıl içi çalışmaların türleri, bunların ve yarıyıl sonu sınavı notunun ders başarı notuna katkısı, yarıyıl içi çalışmalar ile yarıyıl sonu sınavları için çan eğrisi, baraj notu ve benzeri ders
ölçme ve değerlendirme kriterleri, dersin hedefleriyle birlikte dersi veren öğretim elemanı ta-
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rafından belirlenerek her yarıyıl derslerinin başlangıcında ders izlencesi ile öğrencilere duyurulur. Derslere ilişkin tüm yarıyıl içi çalışmaların ve yarıyıl sonu sınavının notları ilan edilir.
Ders izlenceleri her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde ilgili öğretim üyeleri
tarafından sisteme yüklenir.”
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “ait” ibaresinden sonra gelmek üzere “AKTS” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“(2) Her dersin yarıyıl sonu sınavları, okutulduğu yarıyılın sonunda yapılır. Bir dersin
yarıyıl sonu sınavlarına girebilmek için; öğretim üyesi tarafından belirlenen ve ders izlencesinde
belirtilen derse devam koşulunu sağlaması gerekmektedir.”
MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Mazeret sınavı; ara sınavı, yarıyıl sonu sınavı, tek ders ve not yükseltme sınavları
yerine yapılan sınavdır.
(2) Sağlık veya diğer haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle ara sınavlarına, yarıyıl sonu
sınavlarına, tek ders ve not yükseltme sınavlarına giremeyen öğrenciler, mazeretlerinin ilgili
Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilmesi koşuluyla, mazeret sınavlarına girebilirler.”
MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “koşullarını” ibaresi “koşullarını, tez ve proje hariç,” olarak değiştirilmiş, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“(4) Tek ders sınavına girmek isteyen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihe
kadar ilgili Enstitüye bir dilekçeyle başvurmak zorundadır. İlgili Enstitü Yönetim Kurulu, danışmanlarının da görüşünü alarak ilgili öğrencilerin durumunu inceler ve başvuruları karara
bağlar.”
MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasına üçüncü cümlesinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmış, yedinci ve sekizinci
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(1) Öğrencilerin kayıtları, sağlık, askerlik, maddi, ailevi ve kişisel, akademik, yurt dışında eğitim, beklenmedik zorunlu olaylar gibi gerekçelerle yönetim kurulu kararıyla dondurulabilir.”
“(3) Öğrencilerin kayıt dondurma başvurularını akademik takvimde belirlenen süre
içinde yapmaları zorunludur. Ancak, mücbir sebeplerle bu süreyi aşan durumlarda Üniversite
Yönetim Kurulu kararı gerekir. Sebebin ortaya çıktığı tarihten itibaren on beş gün içinde Öğrenci İşleri Direktörlüğüne başvurulması gerekir.
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(4) Öğrenciler kayıt dondurma başvurularını, nedenlerini kanıtlayan belgeleriyle birlikte
kayıt dondurma talep formunu Enstitüye sunarak yaparlar. Bu başvurular Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.”
“Kayıt dondurma işlemi tamamlanan öğrencilerin ilgili dönemde almış oldukları dersler kayıtlarından düşürülür.”
“(7) Kayıt dondurma talebinin işleme konulabilmesi için öğrencinin dönem ücretinin
dörtte birini ödemesi ve Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun olmaması zorunludur. Aksi
halde kayıt dondurma talebi işleme konulmaz. Kayıt dondurma talebinin reddedilmesi durumunda, öğrencinin ders kaydı bulunmuyorsa ödediği ücret iade edilir.
(8) Burslu/indirimli öğrencilerin kayıt dondurma durumunda ödeyecekleri öğrenim ücreti tutarı, öğrenim ücretinin burs ve indirim tutarını aşan kısmının dörtte biri olarak hesaplanır.
Kayıt dondurma kararının alındığı tarihten itibaren iki hafta içinde ücretin ödenmemesi durumunda kayıt dondurma kararı geriye yönelik olarak ortadan kalkar.”
“(9) Öğrenciler kayıt dondurdukları süre içerisinde Üniversite tarafından verilen burslardan yararlanamazlar.”
MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“(1) Öğrencilerin, aşağıdaki hallerde Ensititü Yönetim Kurulu kararı ile Üniversite ile
ilişiği kesilir. İlişik kesme işlemi, öğrenci tarafından talep edilmesi halinde öğrencinin dilekçesi
üzerine Rektörlük onayı alınarak Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından yapılır.
a) Öğrencinin ruhsal hastalığı sebebiyle öğrenimine devam edemeyeceğinin sağlık raporu ile belgelendirilmesi,
b) Öğrencinin herhangi bir nedenle başka bir yükseköğrenim kurumuna geçiş yapması,
c) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 7 nci, 9 uncu, 10 uncu, 12 nci, 17 nci,
19 uncu, 20 nci, 21 inci, 22 nci, 23 üncü, 26 ncı, 28 inci ve 29 uncu maddelerinde belirtilen sebepler ile bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca başarısız olmak,”
“(3) İlişiği kesilen öğrencilere Öğrenci İşleri Direktörlüğüne bir dilekçe ile başvurmaları
halinde durumlarını gösteren bir belge verilir.”
MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu
programların, enstitülere bağlı hangi anabilim dalında ve nasıl yürütüleceği Senato tarafından
belirlenir.”
MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“(1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini
kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak
koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az
120 AKTS kredisinden oluşur.
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(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşuluyla, dördüncü sınıf lisans derslerinden seçilebilir. Sayılan derslerin AKTS ve not
dönüşümleri ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.”
“(4) Anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından ders almak isteyen öğrencilerin akademik takvimde belirlenen tarihlerde Enstitüye dilekçeleri ile başvurmaları gerekmektedir.”
MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt
olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt
yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Programlarında öngörülen dersleri ve tez çalışmasını başarıyla tamamlayan öğrenciler
mezuniyete hak kazanırlar.”
“(3) Dört yarıyıl sonunda öğrenim planında yer alan dersleri tamamlayamayan veya bu
süre içinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getirmeyen; azami
süreler içinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin
ilişiği kesilir.”
MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “program yürütücüsünün” ibaresi “anabilim dalı başkanının” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 36 ıncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan
“anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program” ibaresi “anabilim/anasanat” olarak, beşinci fıkrasında yer alan “program yürütücüsünün” ibaresi “anabilim dalı başkanının” olarak ve onuncu
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(10) Tezi reddedilen öğrencinin tez sınavı tarihinden itibaren beş iş günü içinde enstitü
müdürlüğüne talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü,
proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Talepte bulunan öğrencilere, tezsiz yüksek lisans programında tamamlamaları gereken ders ve proje dersi varsa, bu yükümlülüklerini tamamlayabilmeleri için 1 yarıyıl ek süre verilebilir.”
MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “toplam
otuz krediden ve” ibaresi ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış dördüncü sınıf seviyesindeki lisans derslerinden seçilebilir. Sayılan derslerin AKTS ve not dönüşümleri ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.”
MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinde yer alan “yabancı dil hazırlık sınıfı ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
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MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin ikinci, üçüncü ve beşinci fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.
(3) Doktora programı, lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş olan öğrenciler için 14 ders, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere
toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.”
“(5) Anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş
öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders
seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından ders almak isteyen öğrencilerin akademik takvimde belirlenen tarihlerde enstitüye dilekçeleri ile başvurmaları gerekmektedir.”
MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yabancı dil hazırlık sınıfı” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrasında yer alan “kredi yükü” ibaresi “AKTS kredi yükü” olarak değiştirilmiştir.
“(3) Programda yer alan derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı
bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya
on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.”
MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ilgili” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve dördüncü fıkrasında yer alan “doktora/sanatta yeterlik”
ibaresi “en az doktora” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Kredili derslerini ve seminer dersini” ibaresi “Programında yer alan dersleri” olarak değiştirilmiş,
aynı fıkranın son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, sekizinci fıkrasında yer alan “toplam”
ibaresinden sonra gelmek üzere “AKTS” ibaresi eklenmiş, dokuzuncu ve onuncu fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Belirtilen süreler içinde yeterlik sınavına girmeyenler sınavdan başarısız olmuş kabul edilir
ve ilişikleri kesilir.”
“(11) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Talepte bulunan
öğrencilere, tezsiz yüksek lisans programında tamamlamaları gereken ders ve proje dersi varsa,
bu yükümlülüklerini tamamlayabilmeleri için 1 yarıyıl ek süre verilir.”
MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “savunmasından” ibaresi “savunulmasından” olarak, dördüncü fıkrasında yer alan “anabilim/anasanat” ibaresi “anabilim” olarak değiştirilmiş ve yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
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MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan
“anabilim/anasanat” ibaresi “anabilim” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Sanatta yeterlik programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için de on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.”
“(4) Enstitü anabilim başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer
yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört
ders seçilebilir.”
MADDE 39 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan
“gerekli” ibaresinden sonra gelmek üzere “AKTS” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 40 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kredisiz” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 41 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, üçüncü ve altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.
“(2) Öğrencilerin değişim programları kapsamında alacakları dersler, öğrencinin kendi
öğretim planına uygun olarak anabilim dalı başkanlığının onayıyla Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.”
MADDE 42 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Öğrencilere yapılması gereken her türlü bildirim öğrenci için oluşturulan elektronik
posta adresine ya da öğrencilerin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdikleri adrese iadeli ve
taahhütlü olarak yapılabilir. Üniversite tarafından öğrenci adına oluşturulan elektronik posta
adresinin düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiği ve her türlü bildirimin bu adres üzerinden
gerçekleşebileceği kayıt sırasında öğrenciye yazılı olarak bildirilir ve öğrencinin onayı alınır.
Elektronik posta adreslerini teknik veya fiziki bir engel sebebiyle takip etmesi mümkün olmayan öğrencilerin durumu derhal yazılı olarak bildirmeleri zorunludur.
(2) İadeli ve taahhütlü posta yoluyla gerçekleştirilecek bildirimlerde bilinen son adres
öğrencinin kayıt sırasında belirttiği adres olarak kabul edilir ve bildirim bu adrese yapılır. Üniversiteye kayıt sırasında belirttikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu Öğrenci İşleri Direktörlüğüne makul süre içerisinde yazılı olarak bildirmeyen veya yanlış ya da eksik bildiren öğrencilerin mevcut adreslerine bildirim yapılması halinde bildirimin kendilerine tebliğ edildiği
kabul edilir.
(3) Disiplin soruşturmaları sırasında gerçekleştirilecek bildirim ve tebligatlar bakımından Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.”
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MADDE 43 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 44 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kadir Has Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
27/9/2016
29840
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
120/4/2017
30044
226/10/2017
30222

Yalova Üniversitesinden:

—— • ——

YALOVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM VE ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 9/5/2016 tarihli ve 29707 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yalova Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası standart sınavların
birinden, sınavı yapan ilgili kurumlar ya da Yükseköğretim Kurulunca belirlenen sınav geçerlilik süresi dikkate alınarak aşağıdaki tabloda belirtilen asgari puan ve üzeri puan alanlar,

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.
“(1) Hazırlık sınıfında kayıtlı öğrenciler her bir modülde derslerin %85'ine devam etmek
zorundadır. Devam şartını sağlayamayan öğrenciler modül bitirme sınavına giremez ve o modülden devamsız sayılır.”
“(4) Beş gün ve üzeri devamsızlıklarını sağlık raporu ile belgeleyen öğrencilerin mazeretleri yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.”
“(5) Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılmak üzere Rektörlük tarafından görevlendirilen öğrenciler söz konusu süre dahilinde devamsız sayılmazlar.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yalova Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
9/5/2016
29707
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
11/2/2017
29966
25/11/2017
30231
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Yozgat Bozok Üniversitesinden:
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 14/4/2016 tarihli ve 29684 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yozgat
Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“2) Klinik tıp bilimleri: Klinik, poliklinik gibi uygulamalı alanları, laboratuvar, teorik
ve pratik çalışmalarını içeren dönem IV ve dönem V,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Dönem IV ve V devam zorunluluğu ile ilgili bütün hususlar staj yönergesi ile Dönem VI devam zorunluluğu ile ilgili bütün hususlar intörn yönergesi ile belirlenir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin Yedinci Bölüm başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“IV, V ve VI ncı Dönemlere İlişkin Esaslar”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“IV, V ve VI ncı dönem esasları
MADDE 19 – (1) Dönem IV ve V stajları ile ilgili bütün hususlar staj yönergesi ile
Dönem VI eğitimi ile ilgili bütün hususlar intörn yönergesi ile belirlenir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci, 21 inci, 22 nci ve 23 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin Sekizinci Bölümü başlığıyla birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
14/4/2016

29684

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
27/9/2018

30548
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İLÂN BÖLÜMÜ
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
2 ADET EVAPORASYON TANKI ALIMI VE YERİNE MONTAJI
İHALE EDİLECEKTİR
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası
İşletme Müdürlüğünden:

6866/1-1
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SEYYAR VE SABİT PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN İŞLETİLMESİ, BAKIM VE
ONARIM HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikamız 2019/2020 Kampanya Döneminde Seyyar ve Sabit Pancar Boşaltma
Makinelerinin İşletilmesi, Bakım ve Onarım hizmetinin yürütülmesi işi açık ihale usulü ile ihale
edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2019/353043
1 - İdarenin
a) adresi
: ÖZALPER MAHALLESİ KARAKAVAK MEVKİİ
ANKARA
ASFALTI
ÜZERİ
YEŞİLYURT/
MALATYA
b) telefon ve faks numarası
: 0422 212 10 44 - 0422 212 10 52
c) elektronik posta adresi (varsa) :
2 - İhale konusu hizmetin
a) niteliği, türü ve miktarı
: -2019 / 2020 Kampanya Döneminde Fabrikamız
Sahasında bulunan Elektrikli 4 Ad.Seyyar Pancar
Boşaltma Makineleri ile +/- % 20 Toleranslı 290.000
Ton, 1 Adet Sabit Pancar Boşaltma Makinesi ile +/- %
20 Toleranslı 220.000 Ton pancarın silolara boşaltılması
ve atık toprağın taşınması hizmetinin yürütülmesi;
-Bostankaya Kantarında bulunan Motorin yakıtlı 1 Adet
Seyyar Pancar Boşaltma Makinesi ile +/- % 20
Toleranslı 20.000 Ton pancarın silolara boşaltılması
hizmetinin yürütülmesi
b) yapılacağı yer
: Malatya Şeker Fabrikası Sahası ile Bostankaya Kantarı
c) işin süresi
: 10/09/2019 - 15/12/2019 Tarihler Arası
3 - İhalenin
a) yapılacağı yer
: Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu
b) tarihi ve saati
: 19/08/2019 Saat : 14.00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
4.1.1.1- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya
ilgili Meslek Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2-Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya imza Sirküleri;
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
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4.1.3- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5- İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak
bu şartın korunduğunu gösteren belge,
4.1.7-İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş
ortaklığı beyannamesi.
4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler,
4.2.1.İş deneyim belgeleri:
İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale
konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az
olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgesi,
4.2.2- İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler
İsteklinin, her vardiyada ve her bir seyyar pancar boşaltma makinesinde çalıştıracağı en az
iki adet personelinin ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak alınmış operatör belgelerinin
aslı veya noter tasdikli örneğinin ibrazı şarttır.
4.3. Benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.3.1. İş makineleri (Kepçe, Loader ve Dozer ) ile yapılan hafriyat işleri benzer iş olarak
kabul edilir.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6-İhale dokümanı Malatya Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Özalper Mah. Karakavak
Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri Yeşilyurt/ Malatya adresinde görülebilir ve 236,00 TL karşılığı aynı
adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunludur.
7- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Malatya Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi
Özalper Mah. Karakavak Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri Yeşilyurt/Malatya adresine verilebileceği
gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8-İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale
sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların
miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir.
9-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü
olmalıdır.
11-Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni
temsilcilerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.
12-İş bu Hizmet Alımı 4734 ve 4735 Sayılı Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp
yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
6643/1-1
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ALSz FLORESAN LAMBA ARMATÜRÜ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:
İşin Adı: ALSz Floresan Lamba Armatürü Temini 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi
kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği hükümleri çerçevesinde açık ihale usulü ile ihale
edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2019/368624
Dosya no
: 1924321
1 - İDARENİN:
a) Adres
: Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak
No: 2 67090-ZONGULDAK
b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0 372 252 40 00 (70 Hat)
Faks : 0 372 251 19 00
c) Elektronik posta adresi
:
2 - İHALE KONUSU MALIN:
a) Niteliği, türü ve miktarı
: ALSz Floresan Lamba Armatürü (240 adet)
b) Teslim yeri
: TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi
Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü
Tesellüm Şefliği ambarı / ZONGULDAK
c) Teslim tarihi
: İşe başlanmasını müteakip 90 takvim günüdür.
3 - İHALENİN:
a) Yapılacağı yer
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu Bülent
Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati
: 27.08.2019 Salı günü saat: 15:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir.
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
e) Şartnamede belirtilen geçici teminat,
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak
girişim beyannamesi,
h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı
ayrı verilmesi zorunludur.

5 Ağustos 2019 – Sayı : 30853

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 19

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler;
4.2.1. Teklif edilecek malzemeler için; Grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu
gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerli;
a- Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluş tarafından tanzim edilmiş, 2014/34/AB
ATEX Direktifi Modül B: AB Tip İncelemesi (94/9/AT için AT Tip İncelemesi) ve,
b- AB/AT Uygunluk Beyanı (EC/EU Decleration of Conformity) sertifikaları teklifle
birlikte verilecektir.
4.2.2. 2014/34/AB ATEX Direktifi Modül EK-4 Modül D : (Üretim sürecinin kalite
güvencesine dayanan tipe uygunluk) ürün tesliminde verilecektir (Conformity to type based on
Quality assurance of the production process )
4.2.3. Teklif dosyasında yer alacak sertifikalar ve geçerlilik teyidine ilişkin belgeler, İdari
Şartnamenin 7.3 Maddesine uygun olarak sunulacaktır. Sertifikaların yabancı dilde düzenlenmiş
olması halinde, İdari Şartname 7.3.5 maddesine uygun olarak Türkçe tercümesi sunulacaktır.
Yabancı ülkelerden temin edilen belgeler, İdari Şartname 7.3.4 maddesine uygun olarak
sunulacaktır.
4.2.4. Fiyat avantajından yararlanmak isteyen yerli malı teklif eden yerli istekliler, TOBB
ya da TESK’e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı belgesini teklif dosyasında sunacaklardır.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Yerli
malı teklif eden yerli istekliye ihalenin herbir kaleminde % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı
uygulanacaktır.
6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde
görülebilir ve şartnameler 50,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler en geç 27.08.2019 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu
Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu
değildir.
9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki
maddeler uygulanır;
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden
yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
İlan olunur.
6698/1-1
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İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Erzincan Demirciler Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın
sorumluluğu altında yapılacak olan Erzincan Demirciler Küçük Sanayi Sitesine ait 24 işyeri
yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim
verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
1 - İdarenin Adresi
: Atatürk Mah. Nerim Tonbul Cad. No: 6 ERZİNCAN
2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 24 işyeri yapım işi
b) Yapılacağı yer
: ERZİNCAN
c) İşe başlama tarihi
: Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en
geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe
başlanacaktır.
d) İşin süresi
: 30/11/2021 tarihine kadar tamamlanacaktır.
e) Keşif Bedeli (2019 B.F. ile) : 9.380.000 TL
f) Geçici Teminatı
: 281.400 TL
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası
Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir
Yolu. 2151 Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu Toplantı
Salonu Söğütözü-Ankara
b) Tarihi ve saati
: 22/08/2019 - Saat 10.00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile
varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.
B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar
Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli
Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.
4) İş Deneyim Belgesi.
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun
olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veya yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen
bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin ve
bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen
diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir.
İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir.
İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis
ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında
değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği veya Mimar Bölümleri ihale konusu iş veya benzer
işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39.
maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.
5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.
1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit
kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra

5 Ağustos 2019 – Sayı : 30853

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 21

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir.
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)
2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum
bildirimi.
D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren belge.
F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
G) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki
form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.
H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.
İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge
J) İç Zarf.
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun
olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde
teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda
istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat
10.00 ‘a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah.
Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği
gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim
edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.
İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3’üncü maddesinde
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.
5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya
konsorsiyum) kabul edilmez.
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal
Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151 Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında veya
Erzincan Demirciler Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Atatürk Mah. Nerim
Tonbul Cad. No: 6 ERZİNCAN adreslerinde görülebilir veya 600 TL karşılığı Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir
Yolu 2151 Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.
9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim
günü olmalıdır.
10 - KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve
ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye
Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir.
11 - Kooperatifimiz Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
6768/2-2
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:
1- Mülkiyeti Türk Kızılay’a ait Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Muratpaşa Mahallesi, 223
ada, 100 nolu parselde kayıtlı 1.521,02 m² yüzölçümlü taşınmaz ile 101 nolu parselde kayıtlı
2.529,93 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerine kat karşılığı inşaat işi kapalı zarfla teklif almak
suretiyle yaptırılacaktır.
2- Firmalar, teklifleri ile birlikte en az 575.000,00 TL tutarında geçici teminat
vereceklerdir.
3- İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel
Müdürlüğümüzden, “İstanbul ili, Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 Beyoğlu/İSTANBUL”
adresindeki İstanbul Müdürlüğünden, “Muratpaşa Mah. Bahçeler Sok. No: 5/B Yakutiye/
ERZURUM” adresindeki Türk Kızılayı Erzurum Şube Başkanlığından 1.000,00 TL karşılığında
temin edilebilecektir.
İhale şartnamelerine www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.
4- Firmaların ihale zarflarını en geç 03.09.2019 günü saat 11:00’e kadar “Muratpaşa Mah.
Bahçeler Sok. No: 5/B Yakutiye/ERZURUM” adresindeki Türk Kızılayı Erzurum Şube Başkanlığı
Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.
5- 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 06.09.2019 günü saat 14:00’de “Muratpaşa
Mah. Bahçeler Sok. No: 5/B Yakutiye/ERZURUM” adresindeki Türk Kızılay Erzurum Şube
Başkanlığı toplantı salonunda açılacaktır.
6- Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
7- Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
8- Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.
6862/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 26. maddesi uyarınca Meslek Yüksekokulumuzun
aşağıda belirtilen Programına, sözleşmeli statüde tam zamanlı Profesör alınacaktır.
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde ve 2547 Sayılı Kanunun 26.
maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, Lisans, Yüksek Lisans,
Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı
Fotokopisi ile birlikte yayın listesini bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları 6
adet dosyla halinde ayrıca bu eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’ yi ekleyerek ilanın
yayımladığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Garantör Üniversitemiz olan Galatasaray
Üniversitesi’ne (Personel Daire Bakanlığı) Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama
Yönetmeliğinin 14. maddesinde belirtilen şekilde dilekçe ile şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin
onaylanmış olması şarttır.
ADRES:
Galatasaray Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Çırağan Cad. No: 36,
34349 Ortaköy / İSTANBUL
Telefon: 0 (212) 227 44 80
Program Adı

Unvanı

Adedi

Çocuk Gelişimi

Profesör

1

Açıklamalar
Tıp Fakültesi mezunu olmak, Uzmanlığını ve
Doçentliğini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
konusunda yapmış olmak, Alanında akademik
yayınları bulunmak,
6752/1-1

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 26

5 Ağustos 2019 – Sayı : 30853

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümlerine “2547 Sayılı Kanun” ve “Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile “İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim
Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterleri”nin ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüde
çalıştırılmak üzere öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15
gün olup başvuruların Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılması gerekmektedir.
Anabilim
Kod

Birim

Bölümü

Dalı

Unvanı

Açıklama

Adet

Lisans, yüksek lisans ve
doktora eğitimlerini
İngilizce eğitim veren bir
İktisadi ve
1

İdari
Bilimler

İktisat programında

*Dr.
Ekonomi

Ekonomi

Öğretim

1

Üyesi

Fakültesi

tamamlamış olmak.
Ekonomik büyüme alanında
Türkiye üzerine
ekonometrik bir çalışma
içeren uluslararası yayınları
olması.
Yüksek lisans ve doktora

İktisadi ve
2

İdari
Bilimler

öğrenimini yurtdışında

*Dr.
Ekonomi

Ekonomi

Öğretim

1

Üyesi

Fakültesi

İslami Finans alanında
tamamlamış olmak. İslami
Finans alanında uluslararası
yayını olması.
Lisans ve doktora

İktisadi ve
3

İdari

Sosyal

Sosyal

Bilimler

Hizmet

Hizmet

Fakültesi

öğrenimini Sosyoloji

Dr.
Öğretim

1

Üyesi

alanında yapmış olmak.
Göç, aidiyet ve toplumsal
cinsiyet üzerine çalışmalar
yapmış olmak.

4

İlahiyat
Fakültesi

Temel
İslam
Bilimleri

Ahkam Hadisleri alanında

Dr.
Hadis

Öğretim
Üyesi

1

yayın ve çalışmalar yapmış
olmak.

NOT: *Bu kadroya başvurabilmek için, adayın “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı
Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" in
8. Maddesinin 7. Fıkrasında belirtilen yabancı dilde (İngilizce) ders verebilme koşulunu sağlamış
olması gerekir.
İlanımızın detayına http://www.29mayis.edu.tr adresinden ulaşılabilir.”
6751/1-1
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Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı
Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili
maddeleri ve Iğdır Üniversitesi öğretim üyeliğine yükseltilme ve atanma kriterleri yönergesine
göre asgari şartları sağlayan öğretim Üyesi alınacaktır. İlan ile ilgili detaylar www.igdir.edu.tr
sayfasından duyurulacaktır.
Unvan
Doçent
Dr. Öğr.
Üyesi

Bölüm

ABD /PR.

Açıklama

İktisadi ve

Siyaset Bilimi ve

Siyaset Bilimi ve

İlgili alanda doçentliğini

İdari Bilimler

Kamu Yönetimi

Kamu Yönetimi

almış olmak.

Otomotiv Teknolojisi

kazanımı konusunda çalışmış

D Fakülte/MYO
1

Iğdır Teknik

1

Bilimler

Termodinamik ve ısı geri

Motorlu Araçlar ve
Ulaştırma
Teknolojileri

olmak.

Rekreasyon

alanında doktora yapmış olup

Beşeri ve iktisadi coğrafya
Dr. Öğr.
Üyesi

1

Turizm

Yönetimi

Rekreasyon Yönetimi

Rekreasyonel faaliyetlerle ilgili
çalışmış olmak.

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

5 Güzel Sanatlar
Iğdır Teknik

5

Bilimler

3

5

Müzik Bilimleri

Müzik Bilimleri

Kimya ve Kimyasal
İşleme

Kimya Teknolojisi

Teknolojileri

Iğdır Meslek

Otel, Lokanta ve

Yüksekokulu

İkram Hizmetleri

Fen-Edebiyat

Psikoloji

İlgili alanda doktora yapmış
olmak.
Hidrojen üretimi ile ilgili
çalışmış olmak.
Mikrobiyal polisakkaritler ve

Aşçılık

doğal renk pigmentleri
konusunda çalışmış olmak.

Uygulamalı Psikoloji

Psikoloji alanında doktora
yapmış olmak.

6725/1/1-1
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Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547
Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda
Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin’
ilgili maddelerine göre 1 adet Öğretim Görevlisi alınacaktır.
Unvan

D

ALES

Dil

Öğr. Gör.
Ders
Verecek.

3

Muaf

Muaf

Fakülte/MYO

Bölüm

Pr.

Iğdır Teknik

El

Geleneksel El

Bilimler

Sanatları

Sanatları

Açıklama
Dekoratif Ürünler Eğitimi
Anabilim dalında tezli
yüksek lisans yapmış olmak
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Çankaya Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölümlerine 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde
belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Kanunun 26, 24. ve 23. maddeleri ile yürürlükte
bulunan “Çankaya Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi” uyarınca
öğretim üyeleri alınacaktır.
Kriterlere “https://www.yok.gov.tr/Documents/Akademik/AtanmaKriterleri/cankaya_kriter.pdf”
sayfasından ulaşılabilir.
Birimi

Bölümü

Açıklama

Fen-Edebiyat
Fakültesi

Mütercim
Tercümanlık

Genel Dil Bilimi/30501 Çeviribilim
Yabancı Dil Öğretimi

Profesör Doçent
1

Halkla İlişkiler/1155-Halkla İlişkiler ve
Tanıtım veya Halkla İlişkiler ve
Reklamcılık alanında doçent derecesine
İktisadi ve İdari Halkla İlişkiler ve sahip olmak.
Bilimler Fakültesi Reklamcılık (¹) Halkla İlişkiler/1155-Halkla İlişkiler ve

1

Tanıtım veya Halkla İlişkiler ve
Reklamcılık alanında doktora derecesine
sahip olmak.
Endüstri
Mühendisliği

Mühendislik
Fakültesi

Hukuk Fakültesi

İnşaat
Mühendisliği

Mühendislik, Endüstri Mühendisliği/
90617 Üretim ve Hizmet Sistemleri

1

Mühendislik, İnşaat Mühendisliği/
91107 Hidromekanik (İnşaat Mühendisliği
alanında lisans ve lisansüstü mezunu
olunması gerekir.)

1

Mühendislik, İnşaat Mühendisliği/
91103 Çelik Yapılar (İnşaat Mühendisliği
alanında lisans ve lisansüstü mezunu
olunması gerekir.)

1

Özel Hukuk / Medeni Hukuk Anabilim
Dalı / 51001 Medeni Hukuk

İç Mimarlık
Bölümü

İç Mimarlık (804)
Mimarlık (801)
80106 Koruma Yenileme ve Restorasyon
80118 Yapı Çevre Yerleşim ve Ürünlerde
Koruma Restorasyon Yenileme
80404 Koruma Yenileme ve Restorasyon

1

Şehir ve Bölge Planlama (802)
80208 Şehir Planlama
80202 Katılım ve Yönetişim

1

Şehir ve Bölge
Planlama

Yabancı Diller
Bölümü

1

Özel Hukuk (¹)

Mimarlık
Fakültesi

Rektörlük

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Şehir ve Bölge Planlama (802)
80208 Şehir Planlama
80210 Şehir Tasarım

1

Filoloji / Dünya Dilleri ve Edebiyatları /
31301 Alman Dili ve Edebiyatı

1
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Üniversitemizin öğretim dili [(¹) işaretli bölümler hariç] ingilizcedir. Adayların eğitimöğretim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde ingilizce bilmeleri gerekmektedir. İngilizce
bilgi düzeyi için "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim
Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8.madde 7.paragraf”ında belirtilen
şartlardan birini taşıdığını belgelemesi gerekmektedir.
Adaylar özgeçmişlerini, yayın listelerini, idarece onaylı diploma fotokopilerini, bilimsel
çalışmalarını ve yayınlarını, yayınlarının bulunduğu derginin ilgili alan indekslerinde tarandığına
dair belgeleri, atıflar, varsa hakemliklerini kanıtlayan belgeleri kapsayan dosyadan bir adet
düzenleyerek başvuru formu ekinde Merkez Kampüs; Yukarıyurtçu Mahallesi Mimar Sinan
Cad.No:4 Etimesgut/ANKARA adresindeki Personel Daire Başkanlığı'na, şahsen teslim etmeleri
gerekmekte olup, kamuda çalışan/çalışmış olanlar başvuru formu ile birlikte görev yaptığı
kurumdan alacakları disiplin bilgilerini de içeren onaylı sicil özeti ve varsa yurt dışı diplomaların
denklik belgesi eklenmelidir.
Başvurular Üniversitemiz "Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Ön Değerlendirme
Komitesi" tarafından incelendikten sonra başvuru kriterlerini sağlayan Profesör adayları beş adet,
Doçent adayları ise üç adet daha yayın dosyasını kendilerine tebliğ tarihinden itibaren bir hafta
içinde Personel Daire Başkanlığı'na teslim edeceklerdir. Doktor Öğretim Üyeliğine başvuran
adaylar üç adet daha yayın dosyalarını ilgili dekanlığa verecektir.
Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür.
6861/1-1
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Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nu, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile Üniversitemiz
“Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nin ilgili maddeleri uyarınca Profesör,
Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi alınacaktır.
İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli belge ve bilgilere Üniversitemizin web
sayfası http://www.isikun.edu.tr/akademik-acik-pozisyonlar üzerinden ulaşılabilir.
Başvurular, bu ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde; Dr.
Öğr. Üyesi kadrosu için Üniversitemiz ilgili Akademik Birimine şahsen; Profesör ve Doçent
kadrosu için ise Rektörlüğümüze şahsen yapılacaktır. Başvurular gizli tutulacak olup, belirtilen
şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ve internet üzerinden yapılan başvurular dikkate
alınmayacaktır. Başvuru evraklarının hem hard copy hem de usb ile iletilmesini rica ederiz.
Fakülte

Bölüm

Unvan

Adet

Koşullar

Mühendislik
Fakültesi

Elektrik Elektronik
Mühendisliği

Profesör

1

-Doçentlik
derecesini
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği bilim alanında almış olmak.
-Konuşma ve ses işleme, biyoişaret işleme, imge
işleme ve doğal dil işleme alanlarında uluslararası
bilimsel çalışma ve yayınları bulunmak.
-İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Mühendislik
Fakültesi

Endüstri
Mühendisliği

Doçent

1

-Enerji Piyasaları, politikaları ve verimliliği
konularında akademik yayınlar ve projeler yapmış
olmak

Psikoloji

Dr. Öğr.
Üyesi

1

-Öğrenme-Bilişsel-Biyo-Deneysel
Psikoloji
alanında doktora yapmış olmak,
-Nörobilim ve Fizyolojik Psikoloji konularında
eğitim almış ve araştırma yapmış olmak.

Fen Edebiyat
Fakültesi

6769/1-1
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İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun
33. Maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda
Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.
İlk Başvuru Tarihi
: 05.08.2019
Son Başvuru Tarihi
: 20.08.2019
Ön Değerlendirme Tarihi : 22.08.2019
Giriş Sınav Giriş Tarihi
: 26.08.2019
Sonuç Açıklama Tarihi
: 29.08.2019
Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan istenen evraklar:
1- Dilekçe (İstinye Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben başlamak üzere, başvuru
dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim adresleri (adres, telefon no,
e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir.
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3- YÖK Formatlı özgeçmiş,
4- Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri,
5- Lisans/Lisansüstü Transkript fotokopileri,
6- ALES Sonuç Fotokopisi,
7- Yabancı Dil Sınavı Sonuç Fotokopisi,
8- İki Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),
9- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
10- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)
11- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası
Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi.
12- Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi,
Adayların; son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları İstinye
Üniversitesi Topkapı Kampüsüne şahsen veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Süresi
içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.
Sonuçların açıklanacağı web adresi: www.istinye.edu.tr
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı
Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri
doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.
Profesör adayların Birer adet ve çıktı olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru
dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini (Bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile
bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans
çalışmaları da belirtilmelidir), Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Uzmanlık Belgesi veya
Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopisi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Çalışma/Emeklilik Belgesini
içeren başvuru dosyalarına,
Özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 7 (yedi) adet CD/USB’yi ekleyerek
Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
Doçent/Doktor Öğretim Üyesi(Dr. Öğr. Ü.) adaylarının; Birer adet ve çıktı olacak şekilde
hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini, Lisans, Yüksek
Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için), Uzmanlık Belgesi veya Sanatta
Yeterlilik Belgesi fotokopileri ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı
belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına,
Özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 5 (beş) adet CD/USB’yi ekleyerek
Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
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Adayların; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, İstinye
Üniversitesi Topkapı Kampüsüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Süresi
içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.
ADRES:
İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü Yazı İşleri Müdürlüğü, Maltepe Mah., Edirne
Çırpıcı Yolu, No. 9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010
FAKÜLTE/MYO

BÖLÜM/PROGRAM/ABD

UNVAN

KADRO SAYISI ALES YDS

ÖZEL ŞART
Hemşirelik Lisans ve Hemşirelik alanında

SHMYO

İlk ve Acil Yardım

Öğr.
Gör.

Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. En az
2

70

2 yıl İlk ve Acil Yardım/Hemşirelik mesleki
tecrübesi

olmak

veya Yükseköğretim

Kurumunda bu alanda ders vermiş olmak.
Hemşirelik Lisans ve Sağlık alanında Tezli
SHMYO

Ameliyathane Hizmetleri

Öğr.
Gör.

Yüksek Lisans yapmış olmak. En az 2 yıl
1

70

Ameliyathane
tecrübesi

Hemşireliği

olmak

mesleki

veya Yükseköğretim

Kurumunda bu alanda ders vermiş olmak.
Hemşirelik Lisans ve Sağlık alanında Tezli
SHMYO

Diyaliz

Öğr.
Gör.

Yüksek Lisans yapmış olmak. En az 2 yıl
1

70

Diyaliz alanında mesleki tecrübesi olmak
veya

Yükseköğretim

Kurumunda

bu

alanda ders vermiş olmak.
Fizyoterapi Tedavi ve Rehabilitasyon
SHMYO

Fizyoterapi

Öğr.
Gör.

alanında Lisans ve Tezli Yüksek Lisans
1

70

yapmış olmak. En az 2 yıl mesleki
tecrübesi

olmak

veya Yükseköğretim

Kurumunda bu alanda ders vermiş olmak.
Hemşirelik Lisans ve Sağlık alanında Tezli
SHMYO

Anestezi

Öğr.
Gör.

Yüksek Lisans yapmış olmak. En az 2 yıl
1

70

Yoğun Bakım mesleki tecrübesi olmak
veya

Yükseköğretim

Kurumunda

bu

alanda ders vermiş olmak.
Tezli Yüksek Lisans mezunu olup, en az 2
SHMYO

Tıbbi Görüntüleme

Öğr.

Teknikleri

Gör.

1

70

yıl Radyoloji alanında mesleki tecrübesi
olmak veya Yükseköğretim Kurumunda
aynı alanında ders vermiş olmak.

Tıp Fakültesi

Anatomi Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

Anatomi alanında Doçent olup, sinirbilim
alanında bilimsel çalışmaları olmak.
Sosyoloji alanında Yüksek Lisans ve

Fen Edebiyat
Fakültesi

Sosyoloji Bölümü

Dr. Öğr.
Üyesi

Doktora yapmış olup, Çağdaş Toplumsal
1

Hareketler

ve

Toplumsal

Problemler

alanlarında Yükseköğretim Kurumlarında
ders vermiş olmak.
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Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor
Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. 25. ve 23. maddelerine ve
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam
zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır.
FAKÜLTE
Mühendislik fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi

BÖLÜMÜ
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji
Mühendisliği Bölümü
Çocuk Diş Hekimliği (Pedodonti) Anabilim
Dalı
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
Radyoloji Anabilim Dalı
İnşaat Mühendisliği Bölümü – Geoteknik
Alanı
Çeviribilim Bölümü
Çocuk Diş Hekimliği (Pedodonti) Anabilim
Dalı

Uygulamalı Bilimler
Yüksekokulu

Gümrük İşletme Bölümü

Eğitim Fakültesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü

Mühendislik Fakültesi

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü

Tıp Fakültesi

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Ticari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü

İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi

İşletme Bölümü- Pazarlama Alanı

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji Bölümü

Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık Bölümü

KADRO ÜNVANI ADET
Profesör

1

Profesör

1

Doçent
Doçent

1
1

Doçent

1

Doçent
Doktor Öğretim
Üyesi
Doktor Öğretim
Üyesi
Doktor Öğretim
Üyesi
Doktor Öğretim
Üyesi
Doktor Öğretim
Üyesi
Doktor Öğretim
Üyesi
Doktor Öğretim
Üyesi
Doktor Öğretim
Üyesi
Doktor Öğretim
Üyesi

1
1
1
2
1
1
1
1
2
1

BAŞVURU İŞLEMLERİ:
Profesör kadrosu için, başvuracak adayların,
*2547 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen şartlar ile başvuracağı bölüm/anabilim
dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerini,
*Fotoğraflı özgeçmişlerini,
*Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini,
*Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini,
*Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini,
*Erkek adayların askerlik durum belgelerini,
*Bilimsel yayınlarını,
*Kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları,
*Yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen
6 (Altı) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy ve 5 adet CD/USB olacak şekilde)
Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.
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Doçent kadrosu için, başvuracak adayların,
*2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim
dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini,
*Fotoğraflı özgeçmişlerini,
*Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini,
*Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini,
*Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini,
*Erkek adayların askerlik durum belgelerini,
*Bilimsel yayınlarını,
*Kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları,
*Yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen
4 (Dört) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy 3 adet CD/USB olacak şekilde)
Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. . Çeviribilim Alanına başvuracak adayların
Dilbilim Alanında Yüksek Lisans, Edebiyat Alanında Doktora derecesine sahip olması ve
Çeviribilim Alanında akademik çalışmaları ve yayınları, yayınlanmış edebiyat ( şiir,öykü,roman)
çevirileri olması beklenmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için; başvuracak adayların,
*2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim
dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini,
*Fotoğraflı özgeçmişlerini,
*Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini,
*Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgelerinin noter onaylı suretlerini,
*Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini,
*Erkek adayların askerlik durum belgelerini,
*Not ortalamalarını gösterir trascriptlerini,
*Bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını içeren
4 (Dört) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy 3 adet CD/USB olacak şekilde) ilgili
Dekanlığa süresi içinde teslim edeceklerdir.
*İşletme Bölümü Pazarlama Alanına başvuracak adayların tüketici davranışları, tüketici
psikolojisi ve tüketicilerin karar alması konularında bilimsel çalışmaları olması beklenmektedir.
*İç Mimarlık Bölümüne başvuracak adayların, Mimarlık ya da İç Mimarlık lisans mezunu
olması, İç Mimarlık Bölümü’nde en az 2 yıl öğretim üyesi olarak çalışmış olması, Yüksek Lisans,
Doktora/ Sanatta Yeterlilik çalışmalarını Mimarlık ya da İç Mimarlık alanında yapmış olması,
çalışma alanlarının mimari tasarım, araştırma ve planlama ile ilgili konularda olması
beklenmektedir.
Son başvuru tarihi, ilanın yayınlandığı gün dahil olmak üzere 15 günlük sürenin bitimidir.
Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular
kabul edilmeyecektir.
(Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması
gerekmektedir. )
İlan olunur.
BAŞVURU ADRESİ:
Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü
26 Ağustos Yerleşimi ,İnönü Mah., Kayışdağı Cad.
34755 Ataşehir/İstanbul
Tel: 0216 578 00 00
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KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
Üniversitemize 2547 Sayılı Kanun’un İlgili Maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme
ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte ve
Bölüme/Anabilim Dalı tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.
Profesör kadrosuna başvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 4 adet vesikalık fotoğraf,
YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, askerlik durumunu gösteren belge örneği,
Doktora Belgesinin Onaylı örneği, Doçentlik Belgesinin Onaylı örneği, Profesörlük Belgesinin
Onaylı örneği, yayın listesi, yüksek lisans ve doktora tezleri, bilimsel çalışma ve yayınları, verdiği
dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan (onaylı tüm mezuniyet diplomaları dahil) altı
(6) takım dosya ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü’ne başvuruda bulunmaları
gerekmektedir.
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 on beş (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi
içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Duyurulur.
İlk Başvuru Tarihi

: 05.08.2019

Son Başvuru Tarihi : 20.08.2019
BİRİM

BÖLÜM/ALAN

ÜNVANI

Tıp Fakültesi lisans mezunu olmak. Tıbbi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıp
Fakültesi

Bölümü / Tıbbi Patoloji

ARANAN ŞARTLAR

SAYISI

Prof. Dr.

1

Anabilim Dalı

Patoloji Anabilim Dalında Uzmanlığını
almış

olmak.

Bu

alanda

yayın

ve

çalışmaları olmak.
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KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIMI İLANI
KTO Karatay Üniversitesi aşağıda belirtilen Yüksekokul bünyesine Öğretim Görevlisi
alacaktır.
Başvurular ilanda belirtilen yolla şahsen (KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları
Koordinatörlüğüne) veya postayla (KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü İnsan Kaynakları
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 : 05.08.2019
Son Müracaat Tarihi

: 20.08.2019
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Ön Değerlendirme Tarihi

: 23.08.2019

Sınav Tarihi

: 26.08.2019

Değerlendirme Tarihi

: 29.08.2019

Sayfa : 35

KADRO
BİRİM

BÖLÜM/ALAN

SAYISI

ŞARTLARI

UNVANI

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı,
Amerikan Kültür ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi
ve

Mütercim

programlarından
Yabancı
Diller

4

Yüksekokulu

Tercümanlık
birinden

İngilizce
mezun

lisans
olmak.

Öğr. Gör.

Alanında en az Tezli Yüksek Lisans yapmış

(Ders

olmak. ALES'ten en az 70 ve Yükseköğretim

Verecek)

Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı
dil sınavından en az 90 puan veya eşdeğerliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen
bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan
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, Doktora (varsa) Mezuniyet
Belgesi)
7 - Onaylı Transkript Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, 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.
(E-Devlet belgesi kabul edilmektedir.)

6623/2/1-1
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KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMI İLANI
KTO Karatay Üniversitesi aşağıda belirtilen Fakülte bünyesine Araştırma Görevlisi
alacaktır.
Başvurular ilanda belirtilen yolla şahsen (KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları
Koordinatörlüğüne) veya postayla (KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü İnsan Kaynakları
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 : 05.08.2019
Son Müracaat Tarihi
: 20.08.2019
Ön Değerlendirme Tarihi
: 23.08.2019
Sınav Tarihi
: 26.08.2019
Değerlendirme Tarihi
: 29.08.2019
KADRO
BİRİM

BÖLÜM/ALAN

SAYISI

ŞARTLARI

UNVANI

Psikoloji Lisans mezunu olmak. ALES’den
en az 70 ve Yükseköğretim Kurulu
tarafından belirlenen merkezi bir yabancı
Sosyal ve Beşeri

Psikoloji

Bilimler Fakültesi

Bölümü

1

Arş. Gör.

dil sınavından en az 50 puan veya
eşdeğerliği

Yükseköğretim

Kurulu

tarafından kabul edilen bir yabancı dil
sınavından buna denk bir puan 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.
(E-Devlet belgesi kabul edilmektedir.)
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
— İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Kadir Has Üniversitesi Girişimcilik, Yenilikçilik ve Teknoloji Transferi
Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına
Dair Yönetmelik
— Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Yalova Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - 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.
Resmî Gazete’nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde

“T.C. Resmî Gazete” adıyla yerini almıştır.
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