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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

İstanbul Üniversitesinden:
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KİTLESEL FONLAMA UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı ola-

rak kurulan İstanbul Üniversitesi Kitlesel Fonlama Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaç-
larına, çalışmalarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak ku-

rulan İstanbul Üniversitesi Kitlesel Fonlama Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına,
çalışmalarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin
hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: İstanbul Üniversitesi Kitlesel Fonlama Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

6 Mayıs 2019
PAZARTESİ
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İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; kitlesel fonlama alanında akademik ve uygulamaya

dönük çalışmalar yapmak, bu alandaki çalışmalara destek olmak, çeşitli organizasyonlarla proje
finansmanında fon bulmaya ilişkin farkındalığı yükseltmek, ülkemizde yenilikçi ürün ya da
hizmet geliştirmeye yönelik proje, etkinlik ve organizasyonlara fon bulma konusunda her türlü
katkıyı sunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlar doğ-

rultusunda aşağıdaki alanlarda faaliyette bulunur:
a) Kitlesel fonlama ve alternatif finansman kaynakları alanlarında bilimsel çalışmalar

yapmak.
b) Öğrenci ve akademisyen girişimciliği alanında uygulamalı çalışmalar yapmak.
c) Üniversitede proje geliştirme alanında faaliyet gösteren lisans ve lisansüstü prog-

ramları ve diğer faaliyetleri desteklemek.
ç) Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde projeler üretip bunların hayata ge-

çirilmesine katkıda bulunmak; gerekli hâllerde resmî ve özel nitelikli ulusal ve uluslararası ku-
rum, kuruluş ve araştırma merkezleriyle işbirliği yapmak.

d) Üretilen bilgi ve elde edilen bulguları çeşitli iletişim vasıtaları, ulusal ve uluslararası
bilimsel toplantı ve yayınlar aracığıyla ilgililere ve kamuoyuna aktarmak; kamu ve özel sektör
kurum ve kuruluşları ile araştırmacıların kullanımına sunmak.

e) Çalışma alanıyla ilgili yüz yüze ve uzaktan öğretim metoduyla seminerler ve sertifika
programları düzenlemek; yazılı ve görsel nitelikli yayınlar yapmak.

f) Çalışma alanıyla ilgili süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak; yerel, bölgesel, ulusal ve
uluslararası düzeylerde konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek, arşiv
ve kütüphane oluşturmak.

g) Kamu ve özel kuruluşlara proje finansmanı ve alternatif finansman kaynakları ko-
nusunda danışmanlık hizmeti vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin finans alanında araştırmaları olan tam zamanlı

öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür
aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. 

(2) Müdür, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için Üniversite öğ-
retim üyeleri arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün
onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının görevi kendiliğinden sona
erer. Müdüre, görevi başında olmadığı zaman yardımcısı vekâlet eder. Göreve vekâlet, altı ay-
dan fazla sürerse aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin bu Yönetmelikle belirlenen amaçlarını gerçekleştirmek için idari düzen-

lemeleri yapmak, idari ve teknik işleri yürütmek.
c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
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ç) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.
d) Merkez ile Üniversite bünyesindeki eğitim programları ve faaliyetleri arasında

işbirliği gerçekleştirmek.
e) Her yılın sonunda Rektöre Merkezin çalışmaları ile ilgili rapor vermek.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcısı dâhil beş kişiden oluşur.

Diğer üç üye, Üniversite öğretim üyelerinden ilgili alanda bilimsel çalışmaları olanlar arasın-
dan, Müdürün önerisi üzerine, Rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyelerinin
görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi
sona ermeden görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak
üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu olağan olarak ayda bir kez toplanır. Müdür gerekli gördüğü du-
rumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu, üye tamsayı-
sının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği hâlinde Mü-
dürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak ve uygulanmasını takip etmek.
b) Merkezin etkinlik ve çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.
c) Merkezin çalışmaları için gerek duyulan proje grupları ve komisyonları oluşturmak,

çalışma esaslarını belirlemek ve çalışmaların sona erdirilmesine ilişkin kararları almak.
ç) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla yapılacak ortak çalışmalar için işbirliği

esaslarını belirlemek ve hazırlanan protokolleri inceleyip oluşturulan görüşü Rektörlüğe sun-
mak.

d) Yıllık çalışma programını ve bütçeyi incelemek, Danışma Kurulu ve ilgililerin gö-
rüşlerini alarak yeni program ve bütçe düzenlemelerinin yapılmasını ve bunların Rektörlüğe
zamanında iletilmesini sağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu, Üniversite öğretim üyeleri veya Merkeze katkısı

olacağı düşünülen diğer kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil toplum örgütü mensupları ve
bağımsız kişiler arasından Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için gö-
revlendirilecek dokuz üyeden oluşur. Müdür, Danışma Kurulunun doğal üyesidir. Görev süresi
dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün davetiyle ve Müdürün başkanlığında yılda bir defa ola-
ğan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü hâllerde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya
çağırabilir. Danışma Kurulu, Müdürün hazırladığı gündem kapsamında Merkezin amaçlarına
uygun tavsiye kararları alır, Merkezin faaliyetlerine ilişkin görüş ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel istihdamı
MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel istihdamı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen, Üniversitede görevli per-
sonel arasından sağlanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun

ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile İstanbul Üniversitesi Senatosu ve İstanbul Üniversitesi
Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Üniversitesinden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ RİSK VE DENETİM UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı ola-
rak kurulan Risk ve Denetim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışmalarına,
yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek-
tir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak ku-
rulan Risk ve Denetim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışmalarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-
nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: İstanbul Üniversitesi Risk ve Denetim Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; risk ve denetim alanında akademik ve uygulamaya
dönük çalışmalar yapmak, bu alandaki çalışmalara destek olmak, çeşitli organizasyonlarla iç
denetim, hile, risk yönetimi ve yasal uyum alanlarındaki farkındalığı yükseltmek, ülkemizin
risk yönetimi alanındaki stratejilerinin başarıya ulaşması noktasında her türlü bilimsel katkıyı
sunmaktır. 

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlar doğ-
rultusunda aşağıdaki alanlarda faaliyette bulunur:

a) İç denetim, risk yönetimi, yasal uyum, hile, bağımsız denetim ve faizsiz finansal sis-
temin denetimi alanlarında bilimsel çalışmalar yapmak.

b) Ulusal risk raporları yayınlamak.
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c) Ulusal hile envanterleri dâhil olmak üzere faaliyet alanlarında çeşitli raporlar yayın-

lamak.

ç) Faaliyet alanlarında konferans, seminer ve diğer bilimsel etkinlikleri düzenlemek.

d) Lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında denetim, iç kontrol, iç denetim,

risk, yasal uyum ve hile derslerinin uygulamalı yapılmasını sağlamak.

e) Faaliyet alanlarında uygulamalı eğitimler vermek.

f) Faaliyet alanlarına ilişkin teknolojiler konusunda bilimsel çalışmalar yapmak ve proje

geliştirmek.

g) Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde projeler üretip bunların hayata ge-

çirilmesine katkıda bulunmak; gerekli hallerde resmî ve özel nitelikli ulusal ve uluslararası ku-

rum, kuruluş ve araştırma merkezleriyle işbirliği yapmak.

ğ) Üretilen bilgi ve elde edilen bulguları, çeşitli iletişim vasıtaları, ulusal ve uluslararası

bilimsel toplantı ve yayınlar gerçekleştirerek; kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile

araştırmacıların istifadelerine sunmak.

h) Çalışma alanıyla ilgili yüz yüze ve uzaktan öğretim metoduyla seminerler ve sertifika

programları düzenlemek, yazılı ve görsel nitelikli yayınlar yapmak, arşiv ve kütüphane oluş-

turmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; temel çalışma alanı iç denetim olan, Üniversitenin kadrolu

öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür

aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. 

(2) Müdür, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için Üniversite öğ-

retim üyeleri arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün

onayına sunar.  Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının da görevi kendiliğinden

sona erer. Müdüre, görevi başında olmadığı zaman yardımcısı vekâlet eder. Göreve vekâlet,

altı aydan fazla sürerse aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin bu Yönetmelikle belirlenen amaçlarını gerçekleştirmek için idari ve teknik

işleri yürütmek.

c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

ç) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

d) Merkez ile Üniversite bünyesindeki birimlerle işbirliği gerçekleştirmek.

e) Her yılın sonunda Rektöre Merkezin çalışmaları ile ilgili rapor vermek.
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Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcısı dâhil beş kişiden oluşur.

Diğer üç üye, Üniversite öğretim üyelerinden ilgili alanda bilimsel çalışmaları olanlar arasın-
dan, Müdürün önerisi üzerine, Rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyelerinin
görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi
sona ermeden görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak
üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. 

(2) Yönetim Kurulu, olağan olarak ayda bir kez toplanır. Müdür gerekli gördüğü du-
rumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu, üye tamsayı-
sının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği hâlinde Mü-
dürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak ve uygulanmasını takip etmek.
b) Merkezin etkinlik ve çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.
c) Merkezin çalışmaları için gerek duyulan proje grupları ve komisyonları oluşturmak,

çalışma esaslarını belirlemek ve çalışmaların sona erdirilmesine ilişkin kararları almak.
ç) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla yapılacak ortak çalışmalar için işbirliği

esaslarını belirlemek ve hazırlanan protokolleri inceleyip oluşturduğu görüşü Rektörlüğe sun-
mak.

d) Yıllık çalışma programını incelemek, Danışma Kurulu ve ilgililerin görüşlerini alarak
yeni program düzenlemelerinin yapılmasını ve bunların Rektörlüğe zamanında iletilmesini sağ-
lamak.

Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite öğretim üyeleri veya Merkeze katkısı

olacağı düşünülen diğer kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil toplum örgütü mensupları ve
bağımsız kişiler arasından Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için be-
lirlenecek yedi üyeden oluşur. Müdür, Danışma Kurulunun doğal üyesidir. Görev süresi dolan
üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün davetiyle ve Müdürün başkanlığında yılda bir defa ola-
ğan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya
çağırabilir. Danışma Kurulu, Müdürün hazırladığı gündem kapsamında Merkezin amaçlarına
uygun tavsiye kararları alır, Merkezin faaliyetlerine ilişkin görüş ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen Üniversitede görevli per-
sonel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun

ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Kadir Has Üniversitesinden:

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/5/2013 tarihli ve 28646 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kadir Has
Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde
yer alan “Üniversite:” ibaresi “Üniversite (KHAS):” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde ye-
niden düzenlenmiştir.

“(3) Yaz öğretiminde 5 inci maddede yer alan amaçlara uygun olarak birim yönetim
kurullarınca ders açılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “belirle-
nir” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve akademik takvimde yer alır.” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrası ise yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Yaz öğretiminde derslere kayıt isteğe bağlıdır. Ders kayıt işlemi; öğrencinin sistem
üzerinde açılmış olan derslerden seçeceği ders(ler)e kayıt olması, ders kaydının danışman ta-
rafından onaylanması ve öğrencinin öğrenim ücretini ödemesi ile tamamlanır.”

“(3) Öğrenciler, akademik takvimde ilan edilen ders kayıt döneminde, tabi oldukları
eğitim ve öğretim, bu Yönetmelik hükümleri ve aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yaz öğ-
retiminde alacakları derslere kayıt işlemlerini gerçekleştirirler. Derse kayıt ile ilgili esaslar şun-
lardır:

a) Yaz öğretiminde öğrenci 15 KHAS kredi veya 20 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde
en fazla üç ders alabilir.

b) Yaz öğretiminde öğrenci ön koşulsuz veya ön koşulunu sağladığı dersleri alabilir.
c) Yaz öğretiminde, başarısız durumdaki öğrenciler için 15/9/2015 tarihli ve 29476 sa-

yılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kadir Has Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğ-
retim Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin beşinci fıkrasında öngörülen sınırlama uygulanmaz.

ç) Öğrenciler, akademik takvimde ilan edilen ders ekleme döneminde açılan derslere
bu maddede belirtilen koşullar çerçevesinde kayıt olabilir veya ders ekleme yapabilir.

d) Öğrenciler, kayıt oldukları ve onay işlemleri tamamlanan dersleri bırakamazlar. Ders
değişikliği talepleri Yaz Öğretimi Koordinasyon Kurulu tarafından değerlendirilir.

e) Öğrenciler, yaz öğretim döneminde kayıt olunan derslerden çekilemezler.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(1) Yaz öğretiminde derslere devam koşulları ilgili öğretim üyesi tarafından belirlenir

ve ders izlencesinde belirtildiği şekilde uygulanır.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrası ise yürürlükten kaldırılmıştır.
“(1) Yaz öğretiminde sınavlar; ara sınavı, yarıyıl sonu sınavı, ara sınavı ve yarıyıl sonu

sınavı yerine yapılan mazeret sınavı, tek ders sınavı ve not yükseltme sınavından oluşur.”
“(3) Yaz öğretimi sonunda, mezuniyet için gerekli diğer tüm koşulları sağlamış ancak

ağırlıklı genel not ortalamaları 2.00’ın altında kalmış olan ve yalnızca bir dersten başarısız
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bulunan azami öğrenim süresi içindeki öğrencilere, bu dersten girecekleri tek ders sınavı veya
not yükseltme sınavı sonucunda alacakları notun katkısıyla AGNO’sunu en az 2.00 düzeyine
çıkarılabilecek durumda olmaları koşuluyla, tek ders sınav hakkı ve başarısız dersi bulunma-
yanlar için not yükseltme sınav hakkı verilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Geçici

Mezuniyet Belgesi verilebilir.” ibaresi “Akademik Takvimde belirtilen tarihlerden itibaren dip-

lomaları verilir.” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Üni-

versiteye Giriş Üstün Başarı veya Başarı Bursu” ibareleri “Üniversiteye Giriş Üstün Başarı

Bursu” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe 16 ncı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde

eklenmiştir. 

“Diğer üniversitelerden ders alma

MADDE 16/A – (1) Herhangi bir nedenle yaz öğretiminde açılmayan derslerin ilgili

Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile başka bir üniversitede açılan yaz öğretimi prog-

ramından alınıp alınamayacağı ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Dersin alınabilmesi için öğretim dilinin Üniversitemizdeki dersin öğretim dili ile

aynı olması gerekir.

b) Ders alınabilmesi için içeriğinin en az %80 oranında aynı olması gerekir.

c) Uzaktan öğretim ya da açık öğretim programlarından ders alınamaz.

ç) Bitirme projesi, dönem projesi, staj ve benzeri dersler ile belli bir izlenceye tabi ol-

madan bir öğretim üyesi/görevlisi danışmanlığında bire bir sürdürülen dersler alınamaz.

d) Bir öğrencinin öğrenimi boyunca Kadir Has Üniversitesi karşılığı kredisi en fazla

15 KHAS kredi veya 20 AKTS olan maksimum 3 dersi başka üniversitelerden alabilir ancak

öğrencinin bulunduğu yarıyıldan daha üst yarıyıllara ait bir dersi/dersleri başka üniversiteden

alamaz.

e) Seçimlik derslerle ilgili olarak Kadir Has Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim

ve Öğretim Yönetmeliğinin 20 nci maddesi uyarınca başarılı olunamayan veya açılmayan bir

seçimlik ders yerine başka bir seçimlik ders alınmasının mümkün olması nedeniyle Üniversi-

tede açılmış herhangi bir muadil seçimlik dersin bulunması durumunda bu ders alınmadan Üni-

versite dışından ders alınması talep edilemez.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kadir Has Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

13/5/2013 28646

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 18/10/2014 29149 (Mükerrer)
2- 24/11/2015 29542
3- 20/4/2017 30044
4- 14/4/2018 30391
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden:
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakülte-

sinde kayıt, eğitim öğretim ile sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir. 
Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi öğren-

cilerinin kabul ve kaydına, eğitim öğretim programlarına, sınav ve değerlendirmelerine, dip-
loma ve unvanlarına, devamlı ve geçici ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü, 43 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) AKTS: Ders kredilendirilmesinde ortak parametre olarak kullanılan Avrupa Kredi

Transfer Sistemini, 
b) Baş Koordinatör: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim öğretim

programlarının planlanmasından, yürütülmesinden ve koordinasyonundan sorumlu dekan yar-
dımcısını, 

c) Danışman: Öğrencilerin eğitim öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenen ve Dekanlıkça
görevlendirilen öğretim üyesini, 

ç) Dekan: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını, 
d) Ders Kurulu: I, II ve III. dönemlerin her birinde entegre sisteme göre bir arada öğ-

retilmesi kararlaştırılmış, farklı derslerin programda yer aldığı zaman dilimini, 
e) Dönem: Fakültenin her bir eğitim öğretim yılını, 
f) Dönem Koordinatörü: Fakültenin her bir dönemde eğitim öğretimin düzenli bir şe-

kilde yürütülmesi ve koordinasyonundan sorumlu öğretim üyesini, 
g) Entegre Sistem: Dönem I, II ve III’de farklı derslerin benzer konularının bir arada

işlendiği eğitim öğretim modelini, 
ğ) Fakülte: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesini, 
h) Fakülte Kurulu: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu, 
ı) İntörn Doktorluk Dönemi: Tıp doktorluğu programının altıncı dönemini,
i) İntörn Doktorluk Stajı: VI. Dönemde Tıp Fakültesinin farklı ana bilim dallarında yü-

rütülen uygulamalı eğitimi, 
j) Koordinatörler Kurulu: Tıp Fakültesi eğitim öğretiminin düzenli bir şekilde yürütül-

mesini, planlanmasını ve koordinasyonunu sağlayan kurulu, 
k) Mesleki Beceri Eğitim (MBE) Komisyonu: Mezuniyet öncesi mesleki beceri eğitim

programlarını düzenleyen kurulu, 
l) Ortak Zorunlu Dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İl-

keleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil derslerini, 
m) Öğrenci: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisini, 
n) Ölçme Değerlendirme ve Eğiticilerin Eğitimi Komisyonu: Mezuniyet öncesi, me-

zuniyet sonrası ve sürekli tıp eğitimi programlarının ölçme ve değerlendirmelerini düzenleyen
kurulu, 

o) Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ) Komisyonu: PDÖ konusunda Mezuniyet öncesi
tıp eğitimi programlarını düzenleyen kurulu, 
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ö) Rektör: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü, 
p) Seçmeli Dersler: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim öğretim prog-

ramında yer alan, öğrenciler tarafından ilgi alanı dikkate alınarak seçilen ve başarı notuna kat-
kıda bulunan dersleri, 

r) Seçmeli Stajlar: IV. ve V. dönemlerde öğrencilerin Dekanlık tarafından belirlenen
ana bilim dalları arasından seçerek aldığı stajları, 

s) Senato: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Senatosunu, 
ş) Staj: Dönem IV ve V’te klinik bilimlere bağlı ana bilim dallarında pratik/uygulamalı

ve teorik yapılan eğitim öğretimi, 
t) Üniversite: Sivas Cumhuriyet Üniversitesini, 
u) Yarıyıl: Bir akademik takvimdeki güz ve bahar yarıyıllarını, 
ü) Yaz Stajı: Dönem III’ten dönem IV’e geçerken öğrencilerin birinci veya ikinci ba-

samak tedavi kurumlarında yapmak zorunda oldukları 15 günlük stajı, 
v) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu, 
y) Yönetim Kurulu: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kabul ve Kayıt Şartları, Kayıt Yenileme, Kayıt Silme, 

Yatay Geçişler ve Danışmanlık

Öğrenci kabulü 
MADDE 5 – (1) Fakülteye öğrenci olarak kayıt yaptırabilmek için; 
a) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavla Fakülteye

yerleştirilmiş olmak, 
b) Yatay geçiş ile Fakülteye kabul edilmiş olmak, 
c) İlgili mevzuat hükümlerine göre yerleştirilmesine karar verilen yabancı uyruklu öğ-

renci olmak, 
ç) Önceden Fakülte öğrencisi iken kaydı silindikten sonra ilgili mevzuat hükümlerine

göre Fakültede eğitimine yeniden devam etmesine karar verilmiş olmak,
şartlarından birinin gerçekleşmesi gerekir. 
Fakülteye kayıt 
MADDE 6 – (1) Kayıt işlemleri Rektörlükçe belirlenen günlerde bizzat başvurularak

yapılır. Ancak, mazeretini belgelendirmek ve belgelerin geçerliliği Dekanlık tarafından kabul
edilmek koşuluyla öğrencinin kanuni temsilcileri tarafından da kayıt yaptırılabilir. Zamanında
başvurmayan veya kayıt için gerekli belgeleri tamamlamayan öğrenci kayıt hakkını kaybeder.

(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edi-
lir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem
yapılır. 

Kayıt yenileme 
MADDE 7 – (1) Öğrencinin; öğrencilik haklarının devam etmesi, eğitim öğretiminin

sürdürülmesi ve sınavlara girebilmesi için her yarıyıl başında ilan edilen tarihler arasında öğ-
renci bilgi formunu doldurması ve katkı payını yatırdığını belgelemesi zorunludur. 

(2) İntörn doktorluk dönemine geç başlayan ve bir sonraki eğitim öğretim yılında o dö-
nemin katkı payı belirlenmeden önce mezun olacak öğrenciler bir önceki yılın dönemlik katkı
payı ücretinin yarısı kadar miktarı yatırmak zorundadır. 

(3) Eğitim öğretim yılında birinci ve ikinci yarıyıl katkı payını ilan edilen sürede yatır-
mayan öğrenciye ek süre tanınmaz. Yarıyıl katkı payını yatırmayan öğrenci ilgili dönemdeki
ders, laboratuvar ve stajlara devam edemez ve sınavlara giremez. 

Kayıt silme 
MADDE 8 – (1) Kaydını zamanında yenilemeyen ve harcını yatırmayan öğrenciler için

7/10/2018 tarihli ve 30558 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.
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Yatay geçişler 
MADDE 9 – (1) Fakülteye, süre ve ders içerikleri itibariyle eşdeğer eğitim programı

uygulayan diğer tıp fakültelerinden; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Ge-
çiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yö-
netmelik hükümlerine ve Senato kararlarına göre Yönetim Kurulu kararı ile yatay geçiş yapılır.

Ders uyum ve muafiyetleri 
MADDE 10 – (1) Bir başka tıp fakültesinden yatay geçiş ile Fakülteye kabul edilen

öğrencilerin mesleki dersleri, öğretim programlarının uygunluğu ve eşdeğerliliği konusunda
ilgili kurulların görüşü dikkate alınarak Yönetim Kurulunda karara bağlanır. Tüm derslerden
muafiyeti kabul edilen öğrencinin öğrenim süresi, daha önce öğrenim gördüğü tıp fakültesinde
geçen süre ile birlikte değerlendirilir. 

(2) Daha önce tıp fakültesinde öğrenim görmüş ve ÖSYM tarafından Fakülteye yer-
leştirilmiş öğrenciler okumuş ve başarmış oldukları mesleki derslerden, ders içeriklerinin uy-
gunluğu ve eşdeğerliliği konusunda Koordinatörler Kurulunun görüşü ve Yönetim Kurulu ka-
rarı ile muaf sayılır. 

(3) Yükseköğrenim kurumlarında önceden eğitim görerek tıp dışı zorunlu dersleri almış
ve başarmış öğrenciler, bu derslerden Yönetim Kurulu kararı ile muaf sayılır. 

(4) Öğrenciler ders uyum ve muafiyeti isteklerini, Fakülteye kayıt tarihinden itibaren
on beş gün içerisinde Dekanlığa yazılı olarak bildirmek zorundadır. 

Danışman öğretim üyesi 
MADDE 11 – (1) Öğretim döneminin başında eğitim öğretim çalışmaları ve üniversite

yaşamı ile ilgili sorunlarda rehberlik yapmak üzere her öğrenci için ilgili Dönem koordinatör-
lüğünün önerisi ve Koordinatörler kurulunun onayı ile bir öğretim üyesi dekan tarafından da-
nışman olarak görevlendirilir. 

(2) Danışman; öğrenciyi izler, eğitim öğretim ile ilgili sorunların çözümünde öğrenciye
yardımcı olur. Fakülte ve Üniversite imkânları hakkında öğrencinin bilgi edinmesini sağlar,
başarı durumunu izleyerek başarısızlık hâlinde, nedenlerini ortadan kaldırmak için yol gösterir.
Gerekli hâllerde, rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmeti alması için öğrenciyi yönlendirir. 

(3) Danışmanın altı ay veya daha uzun süreli olarak danışmanlık hizmeti sunamayacağı
durumlarda Dönem koordinatörlüğünün önerisi ve Koordinatörler kurulunun onayı ile yeni bir
öğretim üyesi Danışman olarak belirlenir ve Dekan tarafından görevlendirilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim Öğretim Süresi, Esasları ve Dönemlerinin Düzenlenmesi

Öğrenim dili 
MADDE 12 – (1) Fakültede öğrenim dili Türkçedir. 
Eğitim öğretime başlama tarihi 
MADDE 13 – (1) Fakültede akademik takvim Fakülte Kurulunca belirlenerek Senato-

nun onayına sunulur. Bir akademik eğitim öğretim yılı, dönem olarak ifade edilir ve en az 32
haftayı kapsar. Yıl sonu ve bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır. Her dönem Güz ve Bahar
yarıyıllarının toplamından oluşur. Birinci yarıyılın (Güz dönemi) bitiminde en az iki haftalık
bir ara tatil verilir. Sürekli eğitim öğretim yapılan Dönem VI’da ara tatil yapılmaz. Zorunlu
durumların ortaya çıkması hâlinde Fakülte Kurulu, eğitim öğretim sürelerinde, sınav tarihle-
rinde ve bunlarla ilgili ders programlarında değişiklik ve düzenleme yapabilir. Bu değişiklik
ve düzenlemeler Senatonun onayına sunulur. Onayı takiben en az yedi gün önceden ilgililere
duyurulur. 

Eğitim öğretim süresi ve şekli 
MADDE 14 – (1) Tıp doktorluğu eğitim öğretim süresi altı yıldır. 
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(2) Tıp Doktorluğu eğitim öğretimi birbirini izleyen üç devreden oluşur. 
a) Temel Tıp Bilimleri devresi: I ve II. Dönemleri kapsar. 
b) Klinik Bilimleri devresi: III, IV ve V. Dönemleri kapsar. 
c) İntörn doktorluk devresi: VI. Dönemi kapsar. 
(3) Fakültede Dönem geçme esaslarına göre hazırlanmış eğitim öğretim programları

uygulanır. Tıp doktorluğu düzeyinde akademik eğitimin her bir döneminin başarılmış olması
bir sonraki döneme başlamanın ön şartıdır. Bu nedenle ön koşullu olmadığı saptanan ortak ve
zorunlu dersler dışında, bir dönemin bütün dersleri, uygulamaları ve stajları başarılmadan bir
üst döneme geçilemez. 

(4) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, yabancı dil ve seçmeli dersler Yüksek-
öğretim Kurulunun belirlediği ilkeler çerçevesinde yürütülür. Ortak zorunlu derslerden Atatürk
İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Türk Dili dersleri birinci dönemde, Tıbbi İngilizce dersi ikinci dö-
nemde ve zorunlu olarak uygulanır. Öğrencilerin anılan derslerden üçüncü dönem sonuna kadar
başarılı olmaları gerekir. Aksi hâlde dördüncü döneme kayıt yaptıramazlar. 

(5) Bu programın yanı sıra, öğrencilerin mesleki uygulamalar için temel olan klinik be-
ceriler, iletişim becerileri, etik, araştırma ve benzeri eğitimler ile öğrencileri klinik öğretime
hazırlayan Mesleki Beceri Eğitimi (MBE) uygulanır. 

(6) Ayrıca, öğrencilerin belirli bir ders kurulu içerisinde bir konunun çok disiplinli yak-
laşımla (algoritma) düzenlendiği, probleme dayalı öğrenim (PDÖ) yöntemlerinin kullanıldığı
uygulama dilimleri de uygulanır. 

(7) Öğrencilerin eğitim öğretim programını tamamlama süresinin değerlendirilmesi,
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
ilgili hükümlerine ve 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre yapılır. 

Eğitim öğretimin düzenlenmesi 
MADDE 15 – (1) Eğitim öğretim programları Dekanlıkça görevlendirilen kurul ve ko-

misyonlar tarafından hazırlanır. Gerektiğinde yeni kurul ve komisyonlar da oluşturulabilir. İlgili
kurul ve komisyonların yapısı, görevleri ve işleyiş esasları Fakülte Kurulu ve Senatonun ona-
yıyla belirlenir. 

a) Koordinatörler Kurulu; her eğitim öğretim yılında Dekanlık ve Fakülte Kurulu tara-
fından alınan kararlar doğrultusunda eğitim öğretimin planlanması, koordinasyonu, denetlen-
mesi ve değerlendirilmesi görevlerini yapar. Uygulamalarla ilgili yeni kararlar alır ve Fakülte
Kurulunun onayına sunar. 

b) Ölçme ve Değerlendirme ve Eğiticilerin Eğitimi Komisyonu; mezuniyet öncesi, me-
zuniyet sonrası ve sürekli tıp eğitimi programlarının ölçme ve değerlendirmelerine danışmanlık
verir, ölçme ve değerlendirme konusunda eğitim ve araştırma yapar, Tıp Fakültesi öğretim üye-
lerine eğitim becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim programları düzenler. 

c) Mesleki Beceri Eğitim (MBE) Komisyonu; beceri eğitimi için gerekli malzemelerin
etkin ve uygun kullanımını sağlar; yeni malzeme alımı için ihtiyaçları belirler ve Başkoordi-
natöre bildirir. Akademik dönem sonunda, yapılan faaliyetleri ve sonuçlarını, belirlenen so-
runları, önerileriyle birlikte Koordinatörler Kuruluna sunar. 

ç) Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ) Komisyonu; mezuniyet öncesi tıp eğitimi amaç
ve hedefleri kapsamında PDÖ modüllerinin içeriğini belirler ve programı oluşturur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Devam Zorunluluğu, Mazeretler ve İzinler, Sınav ve Değerlendirme 

Esasları, Puan, Derece, Not ve Katsayılar

Devam zorunluluğu 
MADDE 16 – (1) Derslere devam zorunludur ve buna ilişkin esaslar şunlardır: 
a) Teorik, seçmeli ve uygulamalı derslerle stajlara devam zorunludur ve yoklama yapılır.

Uygulamalı dersler; staj, laboratuvar çalışması, tartışma, seminer, saha ve klinik çalışmaları
ve benzeri uygulamaları kapsar. Stajlar; teorik dersler ve klinik uygulamalar olarak ayrı ayrı
değerlendirilir. 

Sayfa : 12                               RESMÎ GAZETE                                  6 Mayıs 2019 – Sayı : 30766



b) I, II ve III. dönemlerde bir ders veya ders kurulundaki teorik derslerin %20’sinden
fazlasına mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci, o ders veya ders kurulu ve dönem sonu final
sınavına alınmaz ve sınavdan F1 (0) almış kabul edilir. 

c) I, II ve III. dönem için her dersin uygulamalı çalışmalarında devamsızlık, mazeretsiz
olarak %20’yi geçmediği zaman öğrenci devam etmediği süre kadar telafi çalışması yapmak
kaydıyla, o ders kurulunun pratik sınavına girebilir. Telafi çalışması yapmayanlar ve devam-
sızlığı %20’den fazla olanlar ilgili dersin pratik sınavına giremez. 

ç) Stajlardaki (4. ve 5. sınıf) teorik derslerin %20’sinden fazlasına mazeretsiz olarak
katılmayan öğrenci başarısız sayılarak staj sınavına alınmaz ve staj tekrarı yapar. Stajlardaki
(4. ve 5. sınıf) klinik uygulamalarda (pratiklerde) mazeretli veya mazeretsiz olarak devamsızlık
süresi o staj döneminde %20’yi aşanlar ile devamsızlık süresi %20’nin altında olsa bile mesai
saatleri dışında telafi yapmayan öğrenciler başarısız sayılarak staj tekrarı yaparlar. Staj bütün-
leme sınavları için mazeret sınavı açılmaz. Stajlarda teorik ve pratik derslerde devamsızlık ayrı
ayrı hesaplanır, öğrenci herhangi birinden yukarıda tanımlanan sınırları aştığı takdirde staj tek-
rarı yapar. 

d) I, II ve III. dönem PDÖ oturumlarının % 30’undan fazlasına mazeretsiz olarak ka-
tılmayan öğrenci PDÖ değerlendirme sınavına giremez. 

e) I, II ve III. dönemlerde mazereti nedeniyle bir ders kurulundaki teorik derslerin
%50’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenciler, geçerli mazeretleri olsa dahi o ders kurulu
sınavına ve o ders kurulundan mazeret sınavına giremez. 

Mazeretler
MADDE 17 – (1) Öğrencilerin mazeretlerine ilişkin esaslar aşağıda gösterilmiştir: 
a) Öğrencinin eğitim süresinde sağlık mazeretini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araş-

tırma ve Uygulama Hastanesinden, tatil dönemi gibi bunun mümkün olmadığı durumlarda her-
hangi bir yataklı tedavi kurumundan alınacak bir rapor ile belgelendirmesi ve bu raporun Yö-
netim Kurulunca kabul edilmesi gerekir. Bunların dışındaki sağlık raporları işleme konmaz.
Sağlık mazereti Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam ede-
mez ve sınavlara giremez. 

b) İlgili mevzuat hükümlerine göre hekimlik mesleğini icra edemeyecek düzeyde en-
gelli olduğu belirlenen öğrencilerin Yönetim Kurulu kararı ile Üniversite ile ilişiği kesilir.

c) Mazeretler ile ilgili her türlü başvuru, mazeret süresinin başlangıcından itibaren en
geç üç iş günü içerisinde yazılı olarak Dekanlığa yapılmalıdır. Daha sonra yapılan başvurular
işleme konulmaz. 

ç) Yönetim Kurulu öğrencinin mazeretini takdire bağlı olarak kabul veya reddedebilir. 
d) Yukarıda belirtilen devam, izin ve mazeret ile ilgili kurallar, ana bilim dalı ve bilim

dalı dersleri, ders kurulları, zorunlu stajlar, intörn doktorluk, PDÖ, MBE uygulamaları ve tüm
sınıflar için geçerlidir. 

Akademik izinler ve kayıt dondurma 
MADDE 18 – (1) Aşağıda belirtilen esaslara göre, Yönetim Kurulu kararı ile öğrenci-

lere akademik izin verilebilir: 
a) Öğrencilere kanıtlayacakları önemli nedenlerin veya öğrenim ve eğitimlerine katkıda

bulunacak Üniversite dışı burs, staj ve araştırma gibi olanakların doğması hâlinde Yönetim
Kurulu kararı ile toplam iki döneme kadar izin verilebilir. Öğrencilerin bu izinden yararlana-
bilmesi için; dönem başında, Dekanlığa bir dilekçe ve gerekçelerine ilişkin belgelerle başvur-
maları zorunludur. 

b) Millî Takım spor karşılaşmalarında, Millî Takımlarda ve Üniversiteler arası spor kar-
şılaşmalarında Üniversite takımlarında yer alan öğrencilere Yönetim Kurulu kararı ile izin ve-
rilir. Öğrenciler bu süreler için mazeretli izinli sayılır. O dönemde giremedikleri ders veya ders-
lerden mazeret sınavına alınırlar. IV, V ve VI. Dönem öğrencileri devam etmediği süreyi ana
bilim dalının belirleyeceği zamanlarda tamamlamak zorundadır. Öğrenci bu süreyi tamamla-
madığı takdirde stajı tekrarlar. 
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c) Askerlik görevini yapanların askerlik süresinin bitimine kadar kayıt dondurmasına
izin verilir. 

Sınav ve değerlendirme esasları, puan, derece, not ve katsayılar 
MADDE 19 – (1) Tıp Fakültesinde tüm dönemlerde yapılan sınavlar 100 tam not üze-

rinden değerlendirilir. Sınavların değerlendirilmesinde kullanılan not, derece ve katsayılar aşa-
ğıdaki gibidir:

a) Sınav notları şunlardır:
Puanlar Dereceler Notlar Katsayı
95-100 Pekiyi AA 4.00
85-94 İyi-Pekiyi BA 3.50
75-84 İyi BB 3.00
65-74 Orta-İyi CB 2.50
60-64 Orta CC 2.00
0-59 Başarısız F 0.00
- Geçer G (Zorunlu ve Tıp Dışı Dersler İçin)
b) Geçmez notlar şunlardır: 
1) F1: Mazeretsiz, devamsız. Dönem Sonu Sınavı ve bütünleme sınavlarına girme hakkı

olmayan öğrencinin aldığı nottur. I, II ve III. Dönemlerde F1 notu alan öğrenci doğrudan sınıfta
kalır ve IV, V ve VI. Dönemlerde stajı tekrar eder. 

2) F2: Devamlı. Sınava girme hakkı olduğu hâlde sınava girmemiş öğrencinin aldığı
nottur (Puan=0). I, II ve III. Dönemlerde Dönem Sonu Sınavı ve Bütünleme Sınavlarına girme
hakkı vardır. IV. ve V. Dönemlerde stajı tekrar etmeden Bütünleme Sınavına girebilir. 

3) F3: Sınav değerlendirme sonucu başarısız (0-59 arası) olan öğrenciye verilen nottur. 
4) F4: Mazeretli, devamsız. I, II ve III. Dönemlerde bir ders kurulunda, Yönetim Ku-

rulunca kabul edilmiş bir mazereti nedeniyle devamsızlık sınırını aşmış olan öğrenciler, ders
kurulu veya dönem sonunda, o ders kurulundan mazeret sınavına alınır. 

(2) Öğrencilerin araştırma faaliyetlerine katılımlarını teşvik etmek amacı ile bilimsel
etkinliklere sözlü bildiri, poster bildiri, ulusal makale ya da uluslararası makale ile katılan Dö-
nem I, II ve III. Dönem öğrencilerinin final notlarına 5 (beş) puan eklenir. Bir bilimsel aktivite
sadece bir kez kullanılabilir ve bir öğrenci aynı eğitim öğretim yılı içinde final notuna en fazla
10 (on) puan, staj notuna en fazla 20 (yirmi) puan katkı alabilir. Dönem IV ve V öğrencilerinin
bir kereye mahsus olmak üzere kendi seçecekleri bir stajlarının notuna, staj notu yayınlanmadan
başvuru yapmış olmak kaydı ile 10 puan eklenir. Öğrencilerin başvuru yaptıkları bilimsel ak-
tivitenin niteliği ve puan katkısı için kabul edilip edilmeyeceğine Fakülte Yönetim Kurulu karar
verir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Dönemlere İlişkin Esaslar

I, II ve III. dönemlere ilişkin esaslar 
MADDE 20 – (1) I. II. ve III. dönemlerde okutulan dersler ve sınavlar ile ilgili esaslar

aşağıdaki gibidir: 
a) Ders Kurulu: I. II. ve III. dönemlerde okutulan dersler ders kurulları şeklinde verilir.

Dönem koordinatörü ve yardımcıları programların hazırlanması, duyurulması, eğitimin değer-
lendirilmesi, sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ve itirazların değerlendirilmesi ile ilgili
işlemleri yürütür. 

b) Ders Kurulu Sınavı: Her ders kurulu sonunda yapılan sınava ders kurulu sınavı denir.
Ders kurulu sınavında alınan nota ders kurulu notu denir. Ders kurulu sınavı ara sınav yerine
geçer. Sınav sırasında o Ders Kurulunda dersi olan tüm ana bilim dalları, Dönem Koordinatö-
rünün düzenlemesi içinde görev almak üzere istenen sayıda öğretim elemanı görevlendirir.
Sınav sonuçları, en geç 10 gün içinde ilan edilir. 
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c) Dönem Sonu Sınavı: Her dönemin sonunda son ders kurulu sınavının bitiminden en
erken 15 gün sonra olmak üzere Fakülte Kurulunun tespit edeceği tarihlerde, o yıl okutulan
tüm ders kurullarını kapsayan sınava Dönem sonu sınavı denir. Bu sınav birden fazla oturumda
yapılabilir. Oturumlar arasında en fazla bir hafta ara bulunur. Bu sınavlar, yazılı ve/veya sözlü
şekilde teorik ve/veya pratik olarak yapılır. 

ç) Dönem Sonu Bütünleme Sınavı: Dönem sonu sınavının bitiminden en erken on beş,
en geç otuz gün sonra yapılan sınavdır. Dönem sonu bütünleme sınavına Dönem sonu sınavında
başarılı olamayan ve sınav hakkını kazandığı hâlde bu sınava herhangi bir nedenle giremeyen
öğrenciler katılır. 

d) Mazeret Sınavı: Mazeretleri nedeniyle ders kurulu sınavına giremeyen ve Yönetim
Kurulunca mazeretleri kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavının ma-
zereti olmaz. Ders kurulu mazeret sınavı, her dönemde sadece bir ders kurulu için, Fakülte Ku-
rulunca saptanan ve akademik takvimde belirtilen günde yapılır. Dönem sonu ve bütünleme
sınavları için mazeret sınavı açılmaz. 

e) Ders Kurulları Sınav Notlarının Hesaplanması: Bir ders kurulunda görev alan ana
bilim dalları, öğrenci başına düşen teorik ve pratik derslerin toplam süresi olan ders yükleri
oranında soru ve not ağırlığına sahiptir. Bir ders kurulunda her dersin kendi barajı vardır. Baraj
sınırı %50’dir. Öğrenci, ders kurulu sınavında kurulu oluşturan derslerin bir veya birkaçından
%50’nin altında not alırsa o dalda elde ettiği puan ile o dalın toplam puanının %50’si arasında
kalan puan farkı sınav toplam puanından düşülerek o ders kurulu sınav notu belirlenir. 

f) Ders Kurulları Ortalama Notu: Bir dönemde ders kurulu sınav notları toplamının o
dönemdeki ders kurulu sayısına bölünmesi ile elde edilen nottur. 

g) Dönem Sonu ve Bütünleme Sınav Notu hesaplanması: Ana bilim dalları bir dönemde
kendilerine düşen ders ağırlığı oranında dönem sonu ve bütünleme sınavında soru ve not ağır-
lığına sahiptir. Dönem sonu ve bütünleme sınavı notu belirlenirken baraj uygulanmaz. Bütün-
leme sınav sonuçları Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak kesinleşir. 

ğ) Dönem Sonu Başarı Notu: Ders kurulları ortalama notunun %60’ı ile dönem sonu
sınavında alınan notun %40’ının toplanması ile elde edilen nottur. Bütünlemeye kalan öğren-
cilerin dönem sonu başarı notunun hesaplanmasında dönem sonu sınavından alınan not yerine
bütünleme sınavından alınan not dikkate alınır. Öğrencinin bir üst sınıfa geçebilmesi için, dö-
nem sonu sınavından en az 50 alması ve dönem sonu başarı notunun 100 üzerinden en az 60
olması gerekir. Tüm ders kurullarının sınavlarına katılarak bu sınavların her birinden ayrı ayrı
100 tam not üzerinden en az 50 almak koşulu ile Ders kurulları ortalama notu 80 veya daha
fazla olan Dönem I, II ve III öğrencileri, dönem sonu sınavına girmeden başarılı sayılırlar. Bu
durumda öğrencilerin ders kurulları ortalama notu, dönem sonu başarı notu olarak kabul edilir.
Bu öğrencilerden dönem sonu sınavına girmek istemeyenler, sınavdan en az onbeş gün önce
yazılı dilekçe ile başvururlar. 

h) Öğrenciler Dönem I, II ve III ders kurulları, final ve bütünleme sınav sonuçları hak-
kındaki itirazlarını, sonuçlar ilan edildikten sonra en geç 7 gün içinde yazılı olarak dönem ko-
ordinatörlüğüne yaparlar. İtirazlar dönem koordinatörü, Koordinatör Yardımcısı ve ilgili ana
bilim dalı başkanının oluşturduğu bir Kurul tarafından incelenir. Değerlendirme sonucu bir tu-
tanakla Dekanlığa bildirilir. Not değişiklikleri Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Dönem ko-
ordinatörü tarafından ilan edilir. 

ı) Dönem Tekrarı: Dönem sonu sınavına girmeyen öğrenci dönem sonu bütünleme sı-
navına da girmemesi hâlinde o yıl başarısız kabul edilir ve sınıfta kalmış sayılır. Bu durumdaki
öğrencinin ders kurulları ortalama notu dikkate alınmaz. 

IV. ve V. dönemlere ilişkin esaslar 
MADDE 21 – (1) IV. ve V. dönemde; öğrencilerin tıbbın temel kavram ve ilkelerini

klinik olguların çözümlemesinde kullanması, tanı ve tedavi yaklaşımlarını klinik ortamda gör-
düğü hasta ve hastalıklar açısından değerlendirip yorumlayarak uygun tanı ve tedavi yakla-
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şımlarını seçebilmesi, temel klinik becerilerini yeterli düzeyde uygulayabilmesi, tıbbi uygula-
malarda bilimsel, mesleki ve etik değerler konusunda uygun tutum ve davranışı sergileyebil-
mesini hedefleyen teorik oturum ve uygulamaların yürütüldüğü staj programları yer alır. Dö-
nemlere ilişkin esaslar şunlardır: 

a) Staj uygulaması yapılacak klinikler ve staj süreleri Fakülte Kurulu tarafından belir-
lenerek eğitim yılı başında ilan edilir. Dönem IV ve V staj programları iki yarıyıl üzerinden ta-
mamlanır. 

b) Her staj, hem yazılı hem sözlü olan teorik ve pratik sınavla değerlendirilir. 
c) Staj sonu ve bütünleme sınavlarında başarı notu hesaplanırken, öğrencinin staj süre-

since yapmış olduğu çalışmalar ve uygulamalar staj karnesi ile değerlendirilir ve pratik sınav
notu olarak staj başarı notuna katkıda bulunur. Staj karnesi, başarı notuna 100 puan üzerinden
en az 10, en fazla 30 puan olacak şekilde katkıda bulunur. Staj karnesinde zorunlu işlemleri ta-
mamlamayan stajyerler, staj sınavına alınmazlar. 

ç) Teorik sınavlar, etkinliği bilimsel olarak gösterilmiş ve Fakülte Kurulunun tanımla-
dığı yöntemlerden birisi kullanılarak, hem yazılı hem de sözlü sınav şeklinde düzenlenir. Yazılı
ve sözlü sınavın başarı notuna etkisi, staj başlangıcında ana bilim/bilim dallarınca belirlenir.
Sözlü sınav en az iki öğretim üyesi tarafından gerçekleştirilir. 

d) Staj bütünleme sınavları: Dönem V öğrencileri için Haziran ayı, dönem IV öğrenci-
leri için stajların tamamlanmasından en az on beş gün sonra bütünleme sınavları açılır. De-
vamsızlıktan kalmamış olmak kaydıyla bütün stajları aldıktan sonra stajları dönem sonundan
önce bitiren dönem V öğrencilerinden bu tarihler dışında ara bütünleme ihtiyacı olanlar için
ilk staj grubunun gireceği staj sonu sınavı, bütünleme sınavı olarak kabul edilebilir. 

e) Öğrencinin staj tekrarı yapacağı ana bilim dalı için staja başlama tarihinin üç haftayı
aştığı durumlarda, ilgili ana bilim dalı ve dönem koordinatörlüğünün onayıyla, diğer staj uy-
gulama dönemine sarkmamak koşuluyla öğrenci, gruplardan ayrı olarak staj alabilir ve sınava
girebilir. Başarılı olanlar, eğitim devam ediyorsa bir üst döneme devam ederler. Bütünleme sı-
nav sonu notunun hesaplanmasında; staj sınav notunun %40’ı, bütünleme sınav notunun %60’ı
değerlendirmeye alınır, toplamda 60 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır. 

f) Öğrenciler staj sınavı sonuçları hakkındaki itirazlarını, sonuçlar ilan edildikten sonra
en geç 7 gün içinde yazılı olarak dönem koordinatörlüğüne yaparlar. İtirazlar dönem koordi-
natörü, Koordinatör Yardımcısı ve ilgili ana bilim dalı başkanının oluşturduğu bir Kurul tara-
fından incelenir. Değerlendirme sonucu bir tutanakla Dekanlığa bildirilir. Not değişiklikleri
Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Dönem koordinatörü tarafından ilan edilir. 

g) Staj geçme notu: Başarı notu 60 puan ve üzeridir. 
ğ) Dönem notu: Dönem IV ve V'de staj geçme notlarının ortalamasıdır. 
VI. döneme ilişkin esaslar (intörn doktorluk) 
MADDE 22 – (1) Tıp fakültesi eğitiminin ilk beş sınıfının bütün derslerini başarı ile

geçmiş ve hekimlik pratiğine hazırlanmak üzere, altıncı sınıfa geçtiği belgelenmiş tıp fakültesi
öğrencisi intörn doktor olarak adlandırılır. İntörn doktorluk dönemi, öğrencilik ile tıp doktor-
luğu arasındaki geçiş dönemi olup tıbbi bilgi ve beceriler, iletişim becerileri ve mesleksel de-
ğerleri kullanarak klinik sorunlara çözüm getirme becerisinin geliştirildiği bir süreçtir. İntörn
doktorluk dönemi ile ilgili esaslar şunlardır: 

a) İntörn doktorluk dönemi, aralıksız 12 ayı kapsayan bir dönemdir. Koordinatörler Ku-
rulu önerisi ve Fakülte Kurulu kararı ile belirlenen intörnlük stajı dilimlerine ayrılarak yapılır. 

b) Her intörn doktora, intörlük stajı yapılan her ana bilim dalının intörn doktorluk eği-
timi için belirlediği hedefler doğrultusunda hazırladığı ve Koordinatörler Kurulunca onaylanmış
intörnlük stajlarında kazanılması beklenen bilgi, beceri, tutum ve davranışları içeren intörn
karneleri verilir. 
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c) İntörn doktor her türlü sağlık hizmetleri, poliklinik, ameliyat, laboratuvar çalışması,
olgu sunumu, konferans, seminer ve benzeri tüm klinik faaliyetlere katılmak ve denetim altında
kalmak kaydı ile bu faaliyetlerden intörn karnesinde tanımlanmış olanları bizzat yapmak zo-
rundadır. 

ç) İntörn doktor, öğretim üyelerinin gözetimi ve sorumluluğunda olmak üzere; öğretim
üyeleri, klinik asistanları, hemşire ve personel ile bir ekip çalışması içinde klinik/poliklinik
uygulamalarına sadece öğretim üyelerinin direktifleri doğrultusunda katılır. 

d) İntörnlük stajlarında eğitimin verilme şekli, intörn doktorların görev, yetki ve so-
rumlulukları hazırlanan bir yönerge ile belirlenir. 

e) İntörn doktorluk döneminde öğrencilerin başarısı intörn karneleri dikkate alınarak
100 tam not üzerinden değerlendirilir. Başarı notu 60 ve üzeridir. Bu not mezuniyet derecesinin
değerlendirilmesine katılır. İntörn doktorluk kademesindeki stajların bir veya birkaçından ba-
şarısız olan öğrenci, bu stajları tekrar ederek başarılı olmak zorundadır. Dönem VI’da dönem
notu, staj sonu veya staj tekrarı sonunda alınan geçer notların ortalamasıdır. 

f) İntörn doktorlar her intörnlük stajındaki süreleri eksiksiz olarak tamamlamak zorun-
dadır. İntörn doktorlar, mazeretsiz staja devamsızlık yapamazlar. Sağlık veya geçerli bir ma-
zerete bağlı devamsızlık tüm staj süresinin %10’undan fazla olamaz. Devamsızlığın %10’dan
fazla olması durumunda intörn doktor o stajdan başarısız sayılır ve stajını tekrarlar. 

g) Başarısızlık veya devamsızlık sonucu intörnlük stajı tekrarı, intörn doktorluk dönemi
tamamlandıktan sonra yapılır. 

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Öğrenci değişim programları 
MADDE 23 – (1) Farabi, Erasmus ve benzeri yurt içi ve yurt dışı isteğe bağlı, geçici

öğrenci değişimleri Yükseköğretim Kurulunun ve Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde,
ilgili program koordinatörünün önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile uygulanır. 

Mezuniyet derecesi 
MADDE 24 – (1) Mezun olan öğrencilerin mezuniyet dereceleri ağırlıklı not ortalaması

alınarak hesaplanır. Mezunların başarı sıralamasını belirlemede; yıl kaybı olmayan, meslek
derslerinden bütünlemeye kalmadan doğrudan sınıfı geçen öğrenciler esas alınır. Ortak zorunlu
dersler başarı not ortalamasının hesaplanmasında dikkate alınmaz. 

Mezuniyet belgesi 
MADDE 25 – (1) Tıp eğitimini başarıyla tamamlayarak tıp doktoru unvanını alan öğ-

rencilere, diploma hazırlanıp ilgili mevzuat hükümlerine göre tasdik edilinceye kadar bir defaya
mahsus olmak üzere mezuniyet belgesi verilir. 

Diplomalar 
MADDE 26 – (1) Öğrencinin mezun olabilmesi için; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre genel ağırlıklı
not ortalamasının en az 60 puan olması şartı aranır. Mezuniyet hakkı kazanan öğrencilere aşa-
ğıdaki diplomalar verilir: 

a) Temel Tıp Bilimleri Önlisans Diploması: Temel Tıp Bilimleri önlisans kademesi olan
I. ve II. dönemi başarı ile tamamlayanlara Üniversiteden ayrıldıkları ve ayrılmaya karar ver-
dikleri takdirde Temel Tıp Bilimleri Önlisans Diploması verilir. Bu diplomayı belirtilen koşul-
larla alanlar herhangi bir yolla tekrar aynı programa döndükleri takdirde aldıkları diplomayı
kayıt sırasında Üniversiteye geri vermek zorundadırlar. Aksi hâlde kayıtları yapılmaz. 

b) Klinik Bilimleri Lisans Diploması: Tıp Fakültesinin I, II, III ve IV. dönemlerini ba-
şarıyla tamamlayanlara Tıp Alanında Lisans Diploması verilir. Bu diploma hekimlik yapma
yetkisi vermez. Bu diplomayı belirtilen koşullarla alanlar herhangi bir yolla tekrar aynı prog-
rama döndükleri takdirde kayıt sırasında alınan diplomayı Üniversiteye geri vermek zorunda-
dırlar. Aksi hâlde kayıtları yapılmaz. 
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c) Tıp Doktoru Diploması: Tıp doktorluğu için öngörülen 6 dönemlik eğitim süresini
başarı ile tamamlayan öğrencilere Tıp Doktoru Diploması verilir. 

Sınav günleri ve şekli 
MADDE 27 – (1) Sınav günleri ve şekline ilişkin esaslar şunlardır: 
a) Sınav tarihleri mücbir haller dışında ilan edildikten sonra değiştirilmez.
b) Öğrenciler sınavlara ilan edilen gün ve saatte girmek zorundadır. Sınavın teorik veya

pratik kısımlarından herhangi bir kısmına girmeyen öğrenci F2 notu alır. 
c) Sınavlarda kopya çeken veya kopya girişiminde bulunduğu saptanan öğrencinin sı-

navı geçersiz sayılır, ayrıca hakkında Dekanlık tarafından disiplin işlemi yapılır.
Öğrencilerin genel görünüşü ve giyinişi 

MADDE 28 – (1) Öğrencilerin genel görünüşü ilgili mevzuat hükümlerine ve Tıp Fa-
kültesi ile hekimlik mesleğinin özel şartlarına uygun olmalıdır. Bu konularda yetkili organlarca
verilen kararlara uymayanlar hakkında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

Onur ve yüksek onur öğrenciliği 
MADDE 29 – (1) Dönem ortalama notu 95-100 arasında olan öğrenciler, ceza almamış

olma koşulu ile dönem sonunda Dekanlık önerisiyle Rektörlükçe Yüksek Onur Öğrencisi, Dö-
nem ortalama notu 90-94 arasında olan öğrenciler ise Dönem Onur Öğrencisi olarak ilan edi-
lirler. Yatay geçiş ile gelen öğrenciler, disiplin cezası almamaları ve yukarıdaki not ortalama-
larını sağlamaları şartıyla dönem onur veya dönem yüksek onur öğrencisi olabilirler. Bu öğ-
rencilerin listesi, ilgili eğitim birimi tarafından her dönem sonunda ilan edilir. Öğrencilerin ba-
şarı belgeleri, eğitim birimleri tarafından kendilerine verilir. 

Tebligat ve adres bildirme 
MADDE 30 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin yükseköğretim kurumuna kayıt sıra-

sında bildirdiği adrese taahhütlü olarak yapılmak veya ilgili fakültede ilan edilmek suretiyle
tamamlanmış sayılır. 

(2) Yükseköğretim kurumuna kaydolurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri hâlde bunu
Öğrenci İşleri ilgili birimlerine bildirmemiş bulunan veya vermiş oldukları adreste eksiklik
veya yanlışlık olan öğrencilerin yükseköğretim kurumundaki mevcut adreslerine tebligatın
gönderilmesi hâlinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır. 

Öğrencilerin disiplin işlemleri 
MADDE 31 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri, 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi

ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür ve uy-
gulanır. 

Hüküm bulunmayan hâller 
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yö-
netmeliği hükümleri, Yükseköğretim Kurulu, Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır. 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 
MADDE 33 – (1) 1/7/2012 tarihli ve 28340 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır. 

Yürürlük 
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü

yürütür. 
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden:
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YAPAY ZEKA SİSTEMLERİ VE 

VERİ BİLİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sivas Cumhuriyet Üniversitesine bağlı olarak

kurulan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yapay Zeka Sistemleri ve Veri Bilimi Uygulama ve
Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının
görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yapay Zeka Sistemleri

ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-
ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 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) İhtisas Grupları: Çalışmalarda, uzmanlık alanlarına göre faaliyet gösterecek perso-

neli,
b) Merkez: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yapay Zeka Sistemleri ve Veri Bilimi Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini,
c) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
ç) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü, 
d) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 
e) Rektör: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü,
f) Üniversite: Sivas Cumhuriyet Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) İnsan zekasının, laboratuvar ortamında yazılım ve donanım birliktelikleri ile

imalat/hizmet sektörlerinde farklı yaklaşımlar oluşturacak modelleri veya teknolojileri tasar-
lamak. 

b) Yapay zeka sistemleri ve veri bilimi konuları ile ilgili üniversitelerin merkez, enstitü,
bölüm ve ana bilim dalları ile iş birliğine gidilerek yurt içinde ve yurt dışında yapay zeka sis-
temleri ve veri bilimi konuları ile ilgili akademik anlamda bilimsel birliktelikler oluşturmak
ve devam eden çalışmalara katılmak.

c) Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde yapay zeka teknoloji-
leri ve veri bilimi konuları ile ilgili olarak ders ve seminer çalışmalarını koordine etmek.

ç) Yapay zeka sistemleri ve veri bilimi konularında çalışma yürüten ulusal ve uluslararası
kuruluşlarla iş birliğini koordine etmek.
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d) Yapay zeka sistemleri ve veri bilimi konularında ulusal ve uluslararası düzeyde bi-
limsel yayınlar yapmak, bilimsel kongrelere/sempozyumlara katılmak veya düzenlemek ve bu
konularda yapılmakta olan çalışmaları desteklemek.

e) Yapay zeka sistemleri ve veri bilimi ile ilgili farklı bilimsel disiplinlerde yapılmış
çalışmaların, geliştirilen yaklaşımların ve çalışma gruplarının faaliyetlerinin takip edilebilmesi
için belgelendirme çalışmalarını organize etmek.

f) Başta Sivas olmak üzere Türkiye’de çeşitli illerde faaliyet gösteren mal ve hizmet
üreten işletmelerde yapay zeka ve veri bilimi teknikleri ile çözülebilecek problemleri tespit
edip, bilimsel araştırmalar yapmak ve sonuçlarını yayımlamak, Üniversite ve bu işletmeler ara-
sında iş birliklerini tesis edecek organizasyonları düzenlemek.

g) Ulusal ve uluslararası düzeyde yapay zeka sistemleriyle ve veri bilimi konuları ile
ilgili danışmanlık hizmeti vermek ve bilgi sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Yapay zeka ve veri bilimi ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası düzeyde Ar-Ge

faaliyetleri düzenlemek, yapay zekanın temel bilim kuramlarını oluşturan makine öğrenmesi,
derin öğrenme, optimizasyon, karar verme, belirsizlik kuramı ve benzeri alanlarda temel araş-
tırmalara paralel olarak uygulamalı araştırmalar yürütmek.

b) İnsan ve makinelerdeki zekanın temelinde yatan hesaplamalı ilkeleri anlamak, prob-
lemleri çözmek üzere bilgisayar tabanlı sistemlerin inşasında metotlar geliştirerek farklı aka-
demik disiplinler arası araştırmalar yapmak, ihtisas grupları oluşturmak.

c) Ar-Ge faaliyetleriyle ilgili gerekli bilgi sistemleri, yazılımları ve hesaplama altyapı-
larını tasarlamak, kurmak ve işletmek, bu amaçla yapay zeka ve veri bilimi alanında uzman-
lıklar geliştirmek.

ç) Yapay zeka ve veri bilimi araştırmalarına dayalı teknolojileri geliştirme veya takip
etme amacıyla, ulusal ve uluslararası düzeylerde iş birlikleri oluşturmak, özellikle uluslararası
iş birliklerinden elde edilen kazanımlar ile uluslararası seviyede rekabeti ve dışa bağımlılığı
azaltacak yöntem ve uygulamalar geliştirmek.

d) Yapay zeka ve veri bilimi alanında yokluğu hissedilen nitelikli beyin gücünü oluş-
turacak insanların yetiştirilmesi için gerekli eğitimlere ait ders müfredatları geliştirmek.

e) Sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapmak ve yaygın katılımları sağlamak.
f) Faaliyetlerine destek sağlamak üzere yapay zeka ve veri bilimi konularında ortaklıklar

oluşturmak, proje üretmek, iş ve hizmet modelleri geliştirmek ve uygulamak.
g) Lisans ve lisansüstü düzeyde yapay zeka sistemleri ve veri bilimi teknikleri ile ya-

pılacak çalışmaları teşvik etmek, yönlendirmek, akademik yayınlar üretmek, öğrencileri konu
ile ilgili projelere dahil etmek, ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve eğitimler düzen-
lemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 
a) Merkez Müdürü.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Merkez Müdürü
MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Rektör tarafından Üniversitenin Mühendislik Fa-

kültesi (Bilgisayar Mühendisliği Bölümü), Teknoloji Fakültesi (Yazılım Mühendisliği Bölümü)
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ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü) öğretim elemanları
arasından üç yıl için görevlendirilir. Merkez Müdürü, görevi başında bulunmadığı zaman yar-
dımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekâlet kesintisiz altı aydan fazla sürerse yeni bir
Müdür görevlendirilir. Süresi dolan Merkez Müdürü aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Süresi tamamlanmadan ayrılan veya görevden alınan Merkez Müdürü yerine kalan
süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.

(3) Müdürün önerisi ile Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişi müdür
yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.

(4) Müdürün görevi bitince müdür yardımcılarının da görevi biter.
Merkez Müdürünün görevleri
MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkez personelinin düzenli ve verimli çalışmasını sağlamak.
c) Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.
ç) Merkez Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.
d) Merkez Yönetim ve Danışma Kurullarının toplantı gündemlerini hazırlamak.
e) Her yıl sonunda hazırlayacağı Merkez bütçe tasarısını, faaliyet raporunu ve bir son-

raki yıla ait çalışma programını Merkez Yönetim Kurulunun onayına sunmak.
f) İhtisas gruplarını belirleyerek Merkez Yönetim Kurulunun onayına sunmak.
g) Merkez Yönetim Kurulunca verilen diğer görevleri yapmak.
Merkez Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve yardımcıları ile Merkez

Müdürünün önerisi üzerine Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görev-
lendirilen toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye-
lerin yerine yeni üye görevlendirilir ya da görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.
Süresi bitmeden ayrılanların veya görev değişikliği olanların yerine kalan süreyi tamamlamak
üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Merkez Yönetim Kurulu, Başkanın çağrısı ile ayda en az bir kere üye tamsayısının
yarıdan fazlasıyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Başkan
Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden, geliştirilmesinden, sorunların çözül-
mesinden ve koordinasyonun sağlanmasından Merkez Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Merkez Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin etkinlikleri ve yönetimiyle ilgili konuları görüşüp karara bağlamak.
b) Merkezin bütçe tasarısını, faaliyet raporunu ve çalışma programını görüşerek onay-

lamak.
c) Merkezin bireysel, kamusal ve kurumlar arası hizmet ve ilişkilerini belirlemek, diğer

ilgili kurumlarla işbirliği halinde anlaşmaları şekillendirmek ve onay vermek.
ç) Merkeze yapılan proje tekliflerini değerlendirmek ve bütçelerini onaylamak.
d) Merkezin uzun vadeli stratejik plan ve programını hazırlamak.
e) Akademik, teknik ve idari kadrolarda görev yapacak olanları onaylamak.
f) Merkezin ihtisas grupları sayısı, yapısı ve niteliklerini düzenlemek.
g) İlgili diğer iş ve işlemleri yapmak.
Merkez Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Merkez Yönetim Kurulunca önerilen ve

Rektör tarafından görevlendirilen Merkezin amacı doğrultusunda çalışma yapan Üniversite öğ-
retim elemanları ve istekleri halinde konuyla ilgili diğer üniversite, kamu ve özel sektör kurum
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ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden olmak üzere en fazla yedi üyeden
oluşur. Merkez Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden
görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere
aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Merkez Danışma Kurulunun görevi; Merkez Müdürünün daveti üzerine yılda en az
bir kez toplanarak, Merkezin çalışma alanına giren konularda görüşlerini açıklayıp, tartışılma-
sını sağlamak, yeni çalışma konuları üzerinde görüş bildirmek ve Merkezin ihtiyaç duyduğu
alanlarda çalışmalar yapmaktır. 

Merkez ihtisas grupları ve yapıları
MADDE 13 – (1) İhtisas gruplarının sayısı, kuruluş ve çalışma konuları Yönetim Ku-

rulu tarafından belirlenir. Bu gruplarda tam zamanlı veya gerek duyulduğu zaman ve sürede
personel çalıştırılabilir. Grupların kuruluş ve çalışma yöntemleri Yönetim Kurulu tarafından
hazırlanan esaslar çerçevesinde belirlenir.

(2) İhtisas gruplarının görevleri, Merkezin faaliyetlerindeki uzmanlık alanlarına göre
projeleri gerçekleştirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Merkezin uygulama birimleri
MADDE 14 – (1) İhtiyaçlar doğrultusunda, Merkez Yönetim Kurulunun kararı ile Mer-

kezde uygulama birimleri kurulabilir ve bunların sayısında ve yapılarında değişiklik yapılabilir. 
Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezde görevlendirilecek teknik, idari ve akademik personel ih-

tiyacı, Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü
maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Anlaşmalar, kaynakların kullanımı ve iş birliği
MADDE 16 – (1) Merkez tarafından, yeni projeler için kendi adına ve/veya ilgili kamu

kurum ve kuruluşlarının iş birliği ile Avrupa Birliği fonları da dahil olmak üzere harici kay-
nakların kullanımı için başvuru ve anlaşmalar yapar.

(2) Merkez, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü faaliyetlerle ilgili hizmet alımı yapar.
(3) Merkez, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde mali konulardaki iş ve işlemleri yü-

rütür.
(4) Merkez tarafından yürütülen araştırmalar kapsamında her türlü taşınır ve/veya alet,

ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına Merkez Müdürünün önerisi ile Rektör tarafın-
dan tahsis edilir. Merkez hizmetleri için sahaya kurulan uzun süreli ya da kalıcı ekipmanların
mülkiyet yönetim esasları ise Merkez Yönetim Kurulu kararları ve ilgili kuruluşlarla yapılacak
mutabakatlara göre belirlenir.

(5) Merkezin faaliyetlerinde Merkez Yönetim Kurulunun kararı ve Rektörün onayı ile
Üniversitenin bütün laboratuvar imkanları kullanılabilir.

(6) Merkez, amaç ve görevlerini gerçekleştirebilmek için yurt içinde ve yurt dışında
araştırma, hizmet, eğitim ve sanayi kuruluşları ile iş birliği yapılır. 

(7) Merkezden elde edilen verilerin akademik kullanım hakkı proje yürütücüleri düze-
yinde yapılacak sözleşmeler ile araştırmacıların telif hakkı, gizlilik ilkeleri ve isim yayın sıraları
belirlenir ve ilgili akademik yayınlar buna göre düzenlenir.

Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FUAT SEZGİN ORTADOĞU VE 

AVRASYA ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fuat Sezgin

Ortadoğu ve Avrasya Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet
alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fuat Sezgin Ortadoğu

ve Avrasya Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına,
yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri
kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 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: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fuat Sezgin Ortadoğu ve Avrasya

Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fuat Sezgin Ortadoğu ve Avrasya Araştır-

maları Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Ortadoğu ve Avrasya ile ilgili Sosyal ve Beşeri Bi-

limleri kapsayan, özellikle filoloji ve kültür boyutunda bilimsel inceleme ve araştırmalarda bu-
lunmak; eğitim, kurs, proje gibi destekleyici işler yapmak; ilgili bölgeler ile ilişkilerin gelişti-
rilmesine katkıda bulunmak, gerekirse disiplinlerarası çalışma metodu merkeze alınarak diğer
bilim dallarıyla birlikte uygulama ve araştırmalar yapmak, benzer amaçla çalışmalar yapan ku-
rum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Ortadoğu ve Avrasya’nın dil ve edebiyat unsurları başta olmak üzere sosyal, kültürel,

bilimsel ve sanatsal yönlerden incelemek ve araştırmalar yapmak.
b) Ortadoğu ve Avrasya ülkeleri ile Türkiye arasındaki karşılıklı ilişkiler çerçevesinde

araştırmalar yapmak ve Türkçe ve/veya yabancı dillerde yayınlamak.
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c) Ortadoğu ve Avrasya ülkeleri ile Türkiye arasındaki karşılıklı ilişkiler çerçevesinde
ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sempozyum, çalıştay, panel, seminer gibi bilimsel
toplantılar düzenlemek, kurslar açmak.

ç) Merkezin araştırma ve uygulama alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal
ve uluslararası, resmi veya özel kurum ve kuruluşlar ile Merkezin amacı çerçevesinde işbirli-
ğinde bulunmak, ortak çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak,
bu projelere kaynak yaratmak ve projeleri uygulamak ve/veya uygulamanın takibini yapmak.

d) Farklı sektör çalışanlarının kurum içi eğitimlerinde, Ortadoğu ve Avrasya’nın öne-
mini vurgulayarak uygulamada işlerlik kazanmasını hedefleyen eğitim çalışmaları hazırlamak
ve yürütmek, mesleki kurslar, meslek içi eğitim ve sertifika programları, ulusal ve uluslararası
düzeyde yaz okulları ve çalışmalar düzenlemek.

e) Ortadoğu ve Avrasya alanında ulusal ve uluslararası düzeyde alınan kararları, ilgili
protokol ve anlaşmaların kabulü ve benzer uygulamaları izlemek ve bu konulardaki değerlen-
dirmeleri ilgili araştırmacıların ve kamunun bilgisine sunmak.

f) Ortadoğu ve Avrasya alanında araştırma yapmaya elverişli nitelikte bilgi, belge, fo-
toğraf, harita ve benzeri dokümanlardan arşiv oluşturmak, ulusal ve uluslararası bir elektronik
iletişim ağı kurarak Merkeze ait, yılda en az bir adet süreli yayın ve/veya bilimsel etkinlik ha-
zırlayıp yayınlamak.

g) Sosyal Bilimler Enstitülerinde yüksek lisans/doktora çalışmaları yapan öğrenci ve
akademisyenlere, Ortadoğu sorunları ile ilgili çalışma yapma ve tez hazırlama süreçlerinde
destek olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından, Rek-

tör tarafından iki yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.
(2) Müdüre yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerinden iki kişi, Rektör tara-

fından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür, görevi başında olmadığı zaman bir mü-
dür yardımcısı kendisine vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının
görevi de sona erer.

(3) Müdürün kesintisiz altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunamaması duru-
munda yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.
c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak, ya-

zışmaları yapmak.
ç) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür dâhil beş kişiden oluşur. Müdür dışındaki

diğer üyeler, Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından iki yıllık süre için gö-
revlendirilir. Süreleri dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan veya
altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak
üzere yenileri görevlendirilir. 

Sayfa : 24                               RESMÎ GAZETE                                  6 Mayıs 2019 – Sayı : 30766



(2) Yönetim Kurulu, olağan olarak ayda en az bir ya da gerekli olduğunda Müdürün
çağrısı üzerine ve salt çoğunlukla toplanır. Kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.
c) Merkezin bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğ-

retim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak.
ç) Araştırma ve uygulama projeleri ile kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalış-

ma kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite
birimlerini belirlemek.

d) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belir-
lemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve imzalanmak üzere Rektörlük makamına sunmak.

e) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personelin seçimini yaparak Rektörün
onayına sunmak.

Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite içinden veya dışından, Yönetim Kurulu

tarafından seçilen ve Rektör tarafından görevlendirilen en çok beş kişiden oluşur. Danışma Ku-
rulu üyelerinin görev süresi iki yıldır.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlı-
ğında toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.  
b) Merkez ile iş ve ekonomi dünyası ve kamu kurumları arasında sosyal, kültürel, bi-

limsel ve sanatsal alanlarda ilişki kurmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, donanım ve demirbaş Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 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 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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TEBLİĞLER

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TS 1031 CIVATA VE RONDELA TAKIMLARI – NORMAL VİDA DİŞLİ VE 

DÜŞMEYEN KONİK YAYLI RONDELALI TAKIMLAR STANDARDI 

İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG - MS – 2019/2)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS 1031 (Nisan 2017) “Cıvata ve Rondela Takım-

ları-Normal Vida Dişli ve Düşmeyen Konik Yaylı Rondelalı Takımlar”  standardının uygula-

maya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir. 

Standardın kapsamı

MADDE 2 – (1) Bu standard; mukavemet sınıfı 8.8 ila 10,9 (10,9 dâhil) olan, M2,5 ila

M12 normal vida dişli ve düz oturma yüzüne sahip cıvata/vida ve düşmeyen (sabit) konik,

yaylı rondela ihtiva eden vida ve rondela montaj takımlarının tarifini, sınıflandırma ve özel-

liklerini, numune alma, muayene ve deneyleri ile piyasaya arz şekline dair hususları kapsar.

(2) Yaylı rondelaların (TS 79-5’in kapsamında verilen), montaj işleminin bir sonucu

olarak cıvatalı bağlantılarda gevşeme etkisini gidermesi amaçlanmıştır. Bunlar değişen radyal

yük altında bağlantının gevşemesini etkin olarak önleyemezler ve bu nedenle genelde eksenel

baskıya maruz kalan kısa vidalarla kullanım amacıyla tasarımlanmaktadırlar. 

(3) Yıldız tornavida yarıklı vidalar, kritik enine kesiti gövdenin vida dişli kısmında ol-

mayan ancak başında olan vidalar, vida ve rondela takımları için uygun değildir. Bu vidaların

kullanımındaki sınırlamalar için ilgili mamul standartlarına bakılmalıdır. 

(4) Not 1 - Standart hale getirilen cıvata/vida ve rondela kombinasyonları ve ilgili sem-

boller TS EN ISO 10644’te verilmiştir.

(5) Not 2 - Bu standard metninde “Normal vida dişli ve düşmeyen konik yaylı rondelalı

montaj takımları” ifadesi yerine “düşmeyen rondelalı cıvata” terimi kullanılmıştır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 10/6/1930

tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında

Kanun ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara

Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak

hazırlanmıştır.

Uygulamaya konma

MADDE 4 – (1) TS 1031 “Cıvatalar-Düşmeyen Rondelalı, Metrik Vidalı” standardı

iptal edilmiştir. Yerine TSE Teknik Kurulunun 10/4/2017 tarihli toplantısında kabul edilerek

yayımına karar verilen revize TS 1031 (Nisan 2017) “Cıvata ve Rondela Takımları-Normal

Vida Dişli ve Düşmeyen Konik Yaylı Rondelalı Takımlar” standardı imalat ve piyasaya arz

safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur. 
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Uyma zorunluluğu 

MADDE 5 – (1) TS 1031 (Nisan 2017) “Cıvata ve Rondela Takımları-Normal Vida

Dişli ve Düşmeyen Konik Yaylı Rondelalı Takımlar” standardı kapsamına giren ürünleri üreten

ve piyasaya arz edenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

Karşılıklı tanıma hükmü

MADDE 6 – (1) TS 1031 (Nisan 2017) “Cıvata ve Rondela Takımları-Normal Vida

Dişli ve Düşmeyen Konik Yaylı Rondelalı Takımlar” standardı ile ilgili Tebliğ hükümleri Av-

rupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş

ürünlere uygulanmaz.

(2) Ancak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Düzenlen-

memiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve esaslara

uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda TS 1031 (Nisan 2017) “Cıvata ve

Rondela Takımları-Normal Vida Dişli ve Düşmeyen Konik Yaylı Rondelalı Takımlar” standardı

ile ilgili Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse,

ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya

toplatılmasını isteyebilir. 

Temin

MADDE 7 – (1) TS 1031 (Nisan 2017) “Cıvata ve Rondela Takımları-Normal Vida

Dişli ve Düşmeyen Konik Yaylı Rondelalı Takımlar” standardı, TSE merkez teşkilatından veya

il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Yürürlükten kaldırılan standard

MADDE 8 – (1) 27/6/1973 tarihli ve 14577 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TS

1031 “Cıvatalar-Düşmeyen Rondelalı, Metrik Vidalı” standardı yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: 

TS 3798 ANAHTARLAR-RAKORLAR VE BENZERLERİ 

İÇİN-METRİK STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: MSG - MS – 2019/13)

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS 3798 (Ocak 2018) “Anahtarlar – Rakorlar ve

benzerleri için – Metrik” standardın revizyonunun uygulamaya konulmasına ilişkin hususları

belirlemektir.

Standardın kapsamı 

MADDE 2 – (1) Bu standard, rakor ve benzerleri için kullanılan anahtarların tanımına,

sınıflandırma ve özeliklerine, numune alma, muayene ve deneyleri ile piyasaya arz şeklini

kapsar.

6 Mayıs 2019 – Sayı : 30766                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 27



(2) Bu standard, rakor ve benzerlerinin, sıkılmasında ya da sökülmesinde kullanılan,

metrik anahtarları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 10/6/1930

tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında

Kanun ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara

Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak

hazırlanmıştır.

Uygulamaya konma

MADDE 4 – (1) TS 3798 “Anahtarlar – Rakorlar ve benzerleri için – Metrik”  standardı

iptal edilmiştir. Yerine TSE Teknik Kurulunun 15/1/2018 tarihli toplantısında revize edilen, TS

3798 (Ocak 2018) “Anahtarlar – Rakorlar ve benzerleri için – Metrik” standardı imalat ve pi-

yasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur.

Uyma zorunluluğu  

MADDE 5 – (1) TS 3798 (Ocak 2018) “Anahtarlar-Rakorlar ve benzerleri için-Metrik”

standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlerin bu Tebliğ hükümlerine uy-

maları zorunludur. 

Karşılıklı tanıma hükmü 

MADDE 6 – (1) TS 3798 (Ocak 2018) “Anahtarlar – Rakorlar ve benzerleri için – Met-

rik”  standardı ile ilgili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş

veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz. 

(2) Ancak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü,  Düzenlen-

memiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve esaslara

uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda TS 3798 (Ocak 2018) “Anahtarlar-

Rakorlar ve benzerleri için-Metrik” standardı ile ilgili Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini

eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağ-

layabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.

Temin 

MADDE 7 – (1) TS 3798 (Ocak 2018) standardı, TSE merkez teşkilatından veya il

temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Yürürlükten kaldırılan standard

MADDE 8 – (1) 27/7/1984 tarihli ve 18471 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Tebliğ No: Fiyat, Kalite ve Standardlar Dairesi Başkanlığı FKS-84/1-1 ile mecburi uy-

gulamaya konulan TS 3798 “Anahtarlar – Rakorlar ve benzerleri için – Metrik” standardı yü-

rürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük 

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme 

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ÖN YETERLİK İLANI 

Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden: 

Veri Merkezi Backup Ünitesi, işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesi (f) bendi 

ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 tarihli 2003/6554 Sayılı 

Kararname eki esaslarının 19. maddesine göre Belli İstekliler Arasında İhale usulüyle ihale 

edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif 

vermeye davet edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale kayıt numarası : 2019/214354 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi İleri Teknoloji 

Uygulama ve Araştırma Merkezi Kınıklı 

Kampüsü Denizli 

b) Telefon ve faks numarası : 0 258 296 3957 0258 296 3967 

c) Elektronik posta adresi : bap@pau.edu.tr 

ç) Ön yeterlik ve ihale dokümanının 

    görülebileceği İnternet adresi (varsa) : 

2 - Ön yeterlik konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : “Gelişen Çağda Pamukkale Üniversitesinde 

Dijital Dönüşüm Farkındalığının Artırılması” 

Projesi kapsamında ihtiyaç duyulan Veri 

Merkezi Backup Ünitesi 1 Adet 

b) Teslim yeri : Pamukkale Üniversitesi Kınıklı Kampüsü Denizli 

c) Teslim tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren 45 takvim günüdür. 

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin 

a) Yapılacağı yer : Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi İleri Teknoloji 

Uygulama ve Araştırma Merkezi Kınıklı Kampüsü 

Denizli 

b) Tarihi ve saati : 20/05/2019 Pazartesi günü, saat: 10,00 

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Tebligat için adres beyanı. 
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4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2.2. 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, 

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.3.2. 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, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen başvuru mektubu. 

4.1.5. İhale dokümanı satın aldığına dair belge. 

4.1.6. Teklif veren isteklinin yetkili satıcıdan alınmış yetki belgesi 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin gereken kriterler : 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.4: Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik dokümanı 

100,00-TL (Yüz Türk Lirası) ve ihale dokümanı 100,00-TL (Yüz Türk Lirası) Pamukkale 

Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi İleri Teknoloji Uygulama ve 

Araştırma Merkezi Kınıklı Kampüsü Denizli adresinden satın alınabilir. 

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Pamukkale 

Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Kınıklı Kampüsü/Denizli adresine 

elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 4091/1-1 
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İHALE İLANI 

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğünün İhtiyacı Olan 4. ve 5. Ünitelerde 

Kullanılan Hyosung Marka Yüksek Basınç Kazan Besleme Suyu, Orta Basınç Kazan Besleme 

Suyu ve Soğutma Suyu Pompalarında Yedek Olarak Kullanılmak Üzere 158 Kalem Malzeme 

Temini Mal Alımı İşi Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 
 

İhale kayıt numarası:  2019/203087 

Dosya No: 2019/20-MLZ-203087 

1- İdarenin 

a) Adı: ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

(EÜAŞ) 

Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı 

b) Adresi: EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme 

Yönetimi Daire Başkanlığı Eskişehir Yolu 7. km. No:166 

Çankaya/ANKARA 

c) Telefon numarası: 0312 295 54 81 (Metin ARI- Müdür Yardımcısı) 

ç) Faks numarası: 0312 6301862 

2- İhale konusu işin adı, niteliği, 

türü ve miktarı: 

İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğünün 

İhtiyacı Olan 4. ve 5. Ünitelerde Kullanılan Hyosung 

Marka Yüksek Basınç Kazan Besleme Suyu, Orta Basınç 

Kazan Besleme Suyu ve Soğutma Suyu Pompalarında 

Yedek Olarak Kullanılmak Üzere 158 Kalem Malzeme 

Temini Mal Alımı İş 

3- İhale konusu işin 

a) Teslim yeri/işin yapılacağı yer: İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü  

Ambarlı-Avcılar/İSTANBUL 

b) Teslim tarihi/işin süresi: İşin teslim süresi, sözleşme imza tarihinden itibaren 180 

(yüzseksen) takvim günüdür. 

4- İhale ile ilgili bilgiler 

a) İhale Dokümanı bedeli: 118,00-TL (KDV dâhil) 

b) Dokümanın görülebileceği /  

satın alınabileceği yer: 

EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme 

Yönetimi Daire Başkanlığı 8. Kat Oda No: 823 Eskişehir 

Yolu 7. km. No:166 Çankaya/ANKARA 

c) İhale Usulü: Açık İhale Usulü 

ç) İhale tarih ve saati: 23.05.2019, saat 11.00 

d)Tekliflerin verileceği yer: Teklifler 23.05.2019 saat 11.00 ’a kadar; 

EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme 

Yönetimi Daire Başkanlığı 8. Kat Muhaberat Servisi Oda 

No: 821 Eskişehir Yolu 7. km. No:166 Çankaya/ 

ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
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e) İhalenin yapılacağı yer EÜAŞ Genel Müdürlüğü, Satın Alma ve Malzeme 

Yönetimi Daire Başkanlığı İhale Salonu (Giriş kat) 

Eskişehir Yolu 7. km. No:166 Çankaya/ANKARA 

f) Mesleki ve Teknik yeterliğe 

ilişkin belgeler ve bu belgelerin 

taşıması gereken kriterler: 

İstekliler, aşağıda a, b ve c bentlerinde istenilen 

belgelerden en az birini tam ve eksiksiz olarak teklif 

ekinde vereceklerdir. Bu belgelerden en az birini teklif 

ekinde vermeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge 

veya belgeler, 

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı 

ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya 

belgeler, 

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor 

ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest 

bölge faaliyet belgesi. 

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna 

uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. 

İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik 

edilir:  

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli 

adına düzenlenen Kapasite Raporu, 

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli 

adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, 

ç) İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif 

ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik 

Ürün Deneyim Belgesi 

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak 

ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca 

düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı 

olduğunu gösteren belgeler. 

5- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama halleri hariç olmak üzere 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satın Alma ve İhale Yönetmeliği usul ve esasları 

doğrultusunda yapılacaktır. 
 

 4092/1-1 
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1 ADET FULL HD KAMERA VE KAYIT SİSTEMİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden: 

Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü 

maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki 

esaslarının 20 nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.  

İhale Kayıt No : 2019 /211348 1 ADET FULL HD KAMERA ve KAYIT 

SİSTEMİ ALIMI 

1 - İdarenin: 

a) Adı : Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı 

b) Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı Bornova/İZMİR 

c) Telefon : 232 311 21 66 

ç) Belgegeçer : 232 388 10 74  

d) E- posta : idari@mail.ege.edu.tr 

2 - İhale Konusu malın: 

a) Adı : 1 ADET FULL HD KAMERA ve KAYIT SİSTEMİ 

ALIMI 

b) Niteliği, Türü ve Miktarı : Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları - Tıbbi Cihaz 

Alımları - 1 Adet 

c) Teslim Yeri : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  

d) Teslim Tarihi : 45 (KırkBeş) takvim günüdür. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Ege Üniversite Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı İhale Salonu  

b) Tarihi ve Saati : 16.05.2019 Perşembe - saat 13:00 

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 ilgili meslek odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin 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, ilan yapılan hallerde 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; 
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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, 

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. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini 

ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe 

olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “…marka… model… cihazı 

teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi “ başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına 

yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin 

hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi 

işaretlenmiş olacaktır. 

4.3.2. İhaleye teklif veren istekli firmalar üretici veya yetkili satıcı olduğunu gösteren 

yetki belgesini ihale teklif dosyasında belgelemek zorundadır. 

5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu 

oluşan) en düşük olanıdır.  

6 - Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması: 

6.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler ile ortak girişim yapan 

yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 

1(bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları 

teklif mektubunda yer alan T.C. Kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli 

oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif 

eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala ilişkin yerli malı 

belgesini sunması zorunludur. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  

7.1.1. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

adresinde görülebilir ve 100,00 TRY karşılığı aynı adresten satın alınabilir.  

7.1.2.İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
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8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı adresine 

elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir.  

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

12 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine 

ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.  

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20 nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık 

usulü ile ihale edilecektir. 4118/1-1 

—— • —— 

1 ADET AMELİYAT MİKROSKOBU ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden: 

Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü 

maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki 

esaslarının 20 nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt No : 2019 /211329 1 ADET AMELİYAT MİKROSKOBU 

ALIMI 

1 -İdarenin: 

a) Adı : Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı 

b) Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı Bornova/İZMİR 

c) Telefon : 232 311 21 66 

ç) Belgegeçer : 232 388 10 74  

d) E- posta : idari@mail.ege.edu.tr 

2 - İhale Konusu malın: 

a) Adı : 1 ADET AMELİYAT MİKROSKOBU ALIMI 

b) Niteliği, Türü ve Miktarı : Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları - Tıbbi Cihaz 

Alımları - 1 Adet 

c) Teslim Yeri : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 

d) Teslim Tarihi : 45 (KırkBeş) takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ege Üniversite Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı İhale Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 16.05.2019 Perşembe - saat 10:00 
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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 ilgili meslek odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin 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, ilan yapılan hallerde 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; 

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, 

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. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini 

ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe 

olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “…marka… model… cihazı 

teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi “ başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına 

yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin 

hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi 

işaretlenmiş olacaktır. 
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4.3.2. Teklif edilen ürün veya parça T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na 

(TITUBB) İthalatçı, üretici, imalatçı veya bayii olarak kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 

onaylı olmalıdır. İstekli firmalar söz konusu belgeleri, onaylı ürün barkod numarasıyla birlikte 

teklif dosyasında belgelemelidir. 

4.3.3. İhaleye teklif veren istekli firmalar üretici veya yetkili satıcı olduğunu gösteren 

yetki belgesini ihale teklif dosyasında belgelemek zorundadır. 

5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu 

oluşan) en düşük olanıdır. 

6 - Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması: 

6.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler ile ortak girişim yapan 

yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 

1(bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları 

teklif mektubunda yer alan T.C. Kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli 

oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif 

eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala ilişkin yerli malı 

belgesini sunması zorunludur. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1.1. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

adresinde görülebilir ve 100,00 TRY karşılığı aynı adresten satın alınabilir.  

7.1.2.İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı adresine 

elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir.  

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

12 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine 

ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20 nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık 

usulü ile ihale edilecektir. 4119/1-1 
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LOKOMOTİFLERE AİT BOJİLERİN DEMONTE - TEMİZLİK İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/208316 
1- İdarenin  
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0(222) 224 00 00 (4435 - 4436 - 4437) / 
  225 50 60 - 225 72 72 
2- İhale konusu işin niteliği,  
     türü ve miktarı : 30 adet (15 lokoluk) DE 22000 ve DE 33000 Tipi 

Lokomotiflere Ait Bojilerin Demonte ve Temizlik İşi; 
teknik şartnameye göre yaptırılacaktır. 

3- İhalenin  
a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 21.05.2019 - Saat 14:30 
4- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

5- Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 
21.05.2019 günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6- İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 
adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7- Teklif edilen bedelin en az  % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
8- Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 4067/1-1 
—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, 
Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla 
Öğretim Üyesi alınacaktır. 

 

BİRİMİ BÖLÜMÜ AÇIKLAMA 
KADRO 
UNVANI 

ADET 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Anesteziyoloji ve 
Reanimasyon Anabilim 

Dalı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

 
Genel Şartlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları 

taşımak. 
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; 
Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma ve uzmanlık 

belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan 
fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 5 adet 
dosya ile birlikte şahsen Üniversitemiz Tıp Fakültesi  (Büyükdere Cad. No:120/1 Esentepe-Şişli 
İSTANBUL 0212 213 64 83) teslim etmeleri gerekmektedir. 

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür. 3968/1-1 
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince öğretim 
üyesi alınacaktır. 

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren onbeşinci günü mesai 
bitimidir. Onbeşinci gün hafta sonu ve/veya resmi tatil gününe rastgelmesi halinde takip eden 
günün mesai bitimi olup son başvuru tarihi www.kmu.edu.tr adresinde duyurulacaktır. Süresi 
içinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

İlanla ilgili ayrıntılı bilgi Üniversitemiz https://www.kmu.edu.tr/ web sayfasındadır.  
İlan olunur. 
 

Birimi Adet 
Kadro 
Derece 

Kadro 
Unvanı AÇIKLAMA 

Tıp Fakültesi / Cerrahi Tıp Bilimleri 
/ Kadın Hastalıkları ve Doğum 

1 4 
Dr. Öğr.

Üyesi 

Otoimmünite ve polikistik over 
sendromunun over rezervi ve infertilite 
üzerine etkileri alanında çalışmış olmak. 

Mühendislik Fakültesi / Enerji 
Sistemleri Mühendisliği / Petrol ve 

Doğalgaz 
1 3 Doçent 

Plazmalar hakkında bilimsel çalışmaları 
olmak. 

Mühendislik Fakültesi / Enerji 
Sistemleri Mühendisliği / Petrol ve 

Doğalgaz 
1 4 

Dr. Öğr.
Üyesi 

Mikroalplerin ışık ile etkileşimi üzerine 
çalışmaları olmak. 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 
/ Spor Yöneticiliği / Spor Yönetim 

Bilimleri 
1 3 Doçent 

Spor bilimleri alanında doçent unvanını 
almış olmak ve Spor alanında mobbing 
konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / 
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 

/Hukuk Bilimleri 
1 4 

Dr. Öğr.
Üyesi 

Etik denetimi ve yerel ombudsmanlık 
konusunda çalışmaları olmak. 

Edebiyat Fakültesi / Tarih Bölümü / 
Yeniçağ Tarihi 

1 3 Doçent 
Yeniçağda Osmanlı diplomasi ve padişah 
biyografileri alanında çalışmaları olmak. 

Edebiyat Fakültesi / Sosyoloji / 
Sosyal Yapı ve Değişme 

1 5 
Dr. Öğr.

Üyesi 
Din aydınları üzerine çalışmaları olmak. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / 
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi / 

Yönetim Bilimleri 
1 1 Doçent 

Yerel yönetimler ve kamu yönetiminde etik 
konusunda çalışmaları olmak. 

Edebiyat Fakültesi / Tarih / Eskiçağ 
Tarihi 

1 1 Profesör
Lykaonia ve Isauria bölgeleri ile ilgili 
çalışmaları olmak. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / 
Siyaset Bilimi ve Uluslararası 
İlişkiler / Uluslararası Hukuk 

1 5 
Dr. Öğr.

Üyesi 

Uluslararası hukuk kapsamında batı 
ülkelerinin ortadoğu ve körfez ülkelerine 
yönelik siyaseti üzerine çalışmaları olmak. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / 
Siyaset Bilimi ve Uluslararası 

İlişkiler / Siyasi Tarih 
1 3 

Dr. Öğr.
Üyesi 

Soğuk savaş stratejileri ve oyun teorisi 
alanında çalışmaları olmak. 

Sosyal Bilimler Meslek 
Yüksekokulu / Yönetim ve 

Organizasyon / Sağlık Kurumları 
İşletmeciliği 

1 1 
Dr. Öğr.

Üyesi 
Örgütsel kimlik ve personel güçlendirme 
üzerine çalışmaları olmak. 

Kamil Özdağ Fen Fakültesi / 
Matematik/ Cebir ve Sayılar Teorisi 

1 1 Profesör
Gröbner-Shirshov Taban Teorisi ile ilgili 
çalışmalar yapmış olmak. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / 
İktisat / İktisat Tarihi 

1 3 
Dr. Öğr.

Üyesi 
İslam iktisadi düşünce tarihi alanında 
çalışmaları olmak. 

 4107/1-1 
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Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÜNİVERSİTEMİZDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 

ENGELLİ İŞÇİ ALIM İLANI 
Çukurova Üniversitesi ve bağlı birimlerinde görev yapmak üzere, 4857 Sayılı İş Kanunu 

ve 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 
İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İş-
Kur üzerinden Engelli Kontenjanında kura usulü ve EKPSS ile ‘‘Sürekli İşçi” alınacaktır.   

Sürekli İşçi Alınacak Personel Sayısı Öğrenim Durumu 

Büro İşçisi (Engelli) 2 İlköğretim 

Büro İşçisi (Engelli) 11 Lise 

Büro İşçisi (Engelli) 4 Ön lisans 

Büro İşçisi (Engelli) 2 Lisans 

Şartları uyan adaylar, 06.05.2019-10.05.2019 tarihleri arasında başvurularını Adana İş-
Kur İl Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir. 

GENEL AÇIKLAMALAR: 
1- İlan edilen kadroya başvurusu sonucu hak kazanan adaylar, 657 Sayılı Kanunun 4/D 

maddesi ve 4857 Sayılı İş Kanunu Hükümleri çerçevesinde Engelli kontenjanında sürekli işçi 
olarak istihdam edileceklerdir. 

2- Sürekli işçi kadrolarına yerleşen adayların ücretleri Döner Sermaye Bütçesinden 
ödenecektir. 

3- İlköğretim ve Lise eğitim düzeyindeki sürekli işçi talepleri kura usulüne tabidir. 
4- Ön lisans ve Lisans düzeyindeki sürekli işçi talepleri EKPSS puanına tabidir. 
5- Kura usulüne tabi kadrolarda istihdam edilecek kadro sayısının dört katı kadar aday, İş- 

Kur tarafından bildirilen başvurular arasından noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecektir. 
6- Aday listeleri, kura yeri, kura tarihi, kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular 

www.cu.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir.  
İlan edilecek olan bu duyurular, tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adreslerine 

posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz.  
7- Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca; görevinden veya 

meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 
8- Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, 

yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup, tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri 
yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların 
nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenilen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar 
göreve başlatılmayacaklardır. 

9- Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan ve atanma şartlarını taşımadığından 
göreve başlatılamayanların yerine, ihtiyaç duyulacak sayıda yedek adaylar arasından 
belirlenecektir. 

10- Kura çekimi, 22.05.2019 Çarşamba günü, saat: 10.00’da Çukurova Üniversitesi Akif 
Kansu Toplantı salonunda yapılacaktır. 

BAŞVURU ŞARTLARI: 
Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir. 
1- 2527 Sayılı Türk soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe 

yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş ve İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak, 

2- Son başvuru tarihi itibariyle, 18 yaşını tamamlamış olmak, 
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3- Affa uğramış olsa bile, Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve düzenin 
işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar ve casusluk, 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. 

4- Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak, 
5- Durumlarını ilgili mevzuata göre, yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için 

sağlık kurulu raporuyla (Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle, bedensel, zihinsel, ruhsal, 
duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum 
sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, 
rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon 
kaybının en az yüzde kırk (%40) olduğunu belirten sağlık kurulu raporu) belgelendirmeleri 
gerekmektedir. 

6- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 
almamış olmak.  

7- Engelli adaylar hakkındaki ilgili mevzuat hükümleri ile 2527 Sayılı Kanun hükümleri 
saklı kalmak kaydı ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin birinci fıkrasının 
(A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak.  

8- Noter huzurunda yapılacak olan kura çekimi sonucuna göre, işe başlatılmayı hak 
kazanan işçiler, kurumca belirlenecek mülakat sonucuna göre işe başlatılacak olup, 
www.cu.edu.tr internet adresinde sonuçların ilan edilmesinden sonra 5 (beş) iş günü içerisinde 
istenilen belgeler ile birlikte Çukurova Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı İşçi ve Sözleşmeli 
Birimine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim 
etmeyen ve müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılırlar. 

Bilgi için: Personel Daire Başkanlığı: 0(322) 338 60 84/ 2336-2688 
 3931/1/1-1 

—— • —— 
Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÜNİVERSİTEMİZDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 
ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ ALIM İLANI 

Çukurova Üniversitesi ve bağlı birimlerinde görev yapmak üzere, 4857 Sayılı İş Kanunu 
ve 19/09/2009 tarihli ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 
Eski Hükümlü Veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak 
Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İş-Kur 
üzerinden Eski Hükümlü Kontenjanında kura usulü ve KPSS ile ‘‘Sürekli İşçi” alınacaktır.   

Sürekli İşçi Alınacak Personel Sayısı Öğrenim Durumu 

Beden İşçisi (Esk.Hük.) 2 İlköğretim 

Beden İşçisi (Esk.Hük.) 28 Lise 

Beden İşçisi (Esk.Hük.) 2 Ön lisans 

Büro İşçisi (Esk.Hük.) 1 Ön Lisans 

Şartları uyan adaylar, 06.05.2019-10.05.2019 tarihleri arasında başvurularını Adana İş-
Kur İl Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir. 

GENEL AÇIKLAMALAR: 
1- İlan edilen kadroya başvurusu sonucu hak kazanan adaylar, 657 Sayılı Kanunun 4/D 

maddesi ve 4857 Sayılı İş Kanunu Hükümleri çerçevesinde Eski Hükümlü kontenjanında sürekli 
işçi olarak istihdam edileceklerdir. 
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2- Sürekli işçi kadrolarına yerleşen adayların ücretleri Döner Sermaye Bütçesinden 
ödenecektir. 

3- İlköğretim ve Lise eğitim düzeyindeki sürekli işçi talepleri kura usulüne tabidir. 
4- Ön lisans düzeyindeki sürekli işçi talepleri KPSS puanına tabidir. 
5- Kura usulüne tabi kadrolarda istihdam edilecek kadro sayısının dört katı kadar aday, İş- 

Kur tarafından bildirilen başvurular arasından noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecektir. 
6- Aday listeleri, kura yeri, kura tarihi, kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular 

www.cu.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir.  
İlan edilecek olan bu duyurular, tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adreslerine 

posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz.  
7- Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca; görevinden veya 

meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 
8- Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, 

yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup, tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri 
yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve 
şartlarını taşıdığı halde istenilen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve 
başlatılmayacaklardır. 

9- Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan ve atanma şartlarını taşımadığından 
göreve başlatılamayanların yerine, ihtiyaç duyulacak sayıda yedek adaylar arasından 
belirlenecektir. 

10- Kura çekimi, 22.05.2019 Çarşamba günü, saat: 14.00’de Çukurova Üniversitesi Akif 
Kansu Toplantı salonunda yapılacaktır. 

BAŞVURU ŞARTLARI: 
Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir. 
1- 2527 Sayılı Türk soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe 

yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş ve İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak, 

2- Son başvuru tarihi itibariyle, 18 yaşını tamamlamış olmak, 
3- Affa uğramış olsa bile, Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve düzenin 

işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar ve casusluk, 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. 

4- Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak, 
5- 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlandığı şekilde eski hükümlü veya 4. 

Maddenin birinci fıkrasının (ğ) tanımlandığı şekilde terörle mücadelede malul sayılmayacak 
şekilde yaralanan olmak, 

6- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 
almamış olmak.  

7- Eski Hükümlü adaylar hakkındaki ilgili mevzuat hükümleri ile 2527 Sayılı Kanun 
hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin birinci 
fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları 
taşımak.  

8- Noter huzurunda yapılacak olan kura çekimi sonucuna göre, işe başlatılmayı hak 
kazanan işçiler, kurumca belirlenecek mülakat sonucuna göre işe başlatılacak olup, 
www.cu.edu.tr internet adresinde sonuçların ilan edilmesinden sonra 5 (beş) iş günü içerisinde 
istenilen belgeler ile birlikte Çukurova Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı İşçi ve Sözleşmeli 
Birimine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim 
etmeyen ve müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılırlar. 

Bilgi için: Personel Daire Başkanlığı: 0(322) 338 60 84/ 2336-2688 
 3931/2/1-1 
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Beykoz Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ / ÖĞRETİM GÖREVLİSİ / 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz çeşitli bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyeleri (doçent, 

doktor öğretim üyesi) ve 09.11.2018 Tarihli 30590 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Öğretim 

Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav 

ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca, öğretim 

görevlisi / araştırma görevlisi alınacaktır. 

Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Beykoz 

Üniversitesi Rektörlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne şahsen veya posta yolu ile yapılacak 

olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul 

edilmeyecektir. Başvurular için gerekli bilgi, belge ve başvuru şartlarına ayrıca www.ilan.gov.tr 

insan kaynakları kategorisinden veya www.beykoz.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

Adres:  

Beykoz Üniversitesi 

İnsan Kaynakları Müdürlüğü 

Vatan Caddesi No: 69    34805 Kavacık, Beykoz, İSTANBUL 

Tel: 444 25 69 

 

Sosyal Bilimler Fakültesi 

Program Aranan Şartlar Unvan Sayı

Psikoloji Psikiyatri alanında uzman ve doçentliğini almış olmak Doç. Dr. 1 

Psikoloji Klinik Psikoloji alanında doktora yapmış olmak. Dr. Öğretim Üyesi 2 

Psikoloji Adli Tıp alanında doktora yapmış olmak. Dr. Öğretim Üyesi 1 

Meslek Yüksekokulu 

Program   Unvan Sayı

Ameliyathane 

Hizmetleri  

Tıp Fakültesi mezunu olmak, genel cerrahi ana bilim 

dalında uzman olmak. 
Dr. Öğretim Üyesi 1 

İlk ve Acil Yardım  
Tıp Fakültesi mezunu olmak, kadın hastalıkları ve 

doğum ana bilim dalında uzman olmak. 
Doç. Dr. 1 

    

Diyaliz 
Hemşirelik lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek 

lisans derecesine sahip olmak. 
Öğretim Görevlisi 1 

İlk ve Acil Yardım 
Hemşirelik lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek 

lisans derecesine sahip olmak. 
Öğretim Görevlisi 1 

Odyometri 
Odyoloji lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek 

lisans derecesine sahip olmak. 
Öğretim Görevlisi 1 
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Sanat ve Tasarım Fakültesi 

Program Aranan Şartlar Unvan Sayı

İletişim Tasarımı ve 

Yeni Medya 

İletişim Tasarımı, Yeni Medya veya Halkla İlişkiler 

ve Tanıtım lisans mezunu olup, belirtilen alanların 

birinden tezli yüksek lisans mezunu olmak. 

Araştırma Görevlisi 1 

 

Yabancı Diller Yüksekokulu 

Program Aranan Şartlar Unvan Sayı

Yabancı Diller Bölümü 

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, 

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Çeviribilim 

(İngilizce), Mütercim Tercümanlık (İngilizce) veya 

İngiliz Dilbilimi lisans mezunu ve belirtilen alanların 

birinden tezli yüksek lisans mezunu olup lisans 

mezuniyeti sonrasında en az iki yıl deneyime sahip 

olmak. 

Öğretim Görevlisi 5* 

 

* Yükseköğretim Kurulunca yayımlanan, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil 

Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" 

gereğince belirlenen, İngilizce dilinde ders verebilme yeterliliğine sahip olmak koşulu 

aranmaktadır. 

 

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU ŞARTLARI 

 

1. Adayın başvurduğu kadroyu belirten ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe. 

2. Özgeçmiş (YÖK formatında). 

3. Adli Sicil Kaydı. 

4. Varsa Yabancı Dil Belgesi. 

5. 2 adet fotoğraf. 

6. Nüfus cüzdanı sureti. 

8. Diplomalarının tasdikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora). 

9. Doçent kadrosuna başvurular için Doçentlik belgesinin tasdikli sureti. 

10. Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi. 

11. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış 

denklik belgesi 

12. Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, 

yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite 

yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren Pdf formatında hazırlanmış 

CD/taşınabilir bellek. 

Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların yukarıdaki belgeleri 

içeren dosyaları 4 (dört) takım olarak dosya ve Pdf formatında hazırlanmış olan CD/taşınabilir 

bellek ile ilanın Resmi Gazete’de yayınlanma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde teslim etmeleri 

gerekmektedir. 
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ÖĞRETİM GÖREVLİSİ / ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI 

 

Öğretim Görevlisi:  

1. ALES sınavından en az 70 puan almış olmak. 

2. Belirtilen alanlarda lisans ve yüksek lisans mezunu olmak. 

3. İngilizce eğitim veren bölümlere başvurularda YDS veya Yükseköğretim Kurulunca 

eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan en az 80 puan almış olmak. 

4. Deneyim belirtilen kadro başvurularında deneyim koşulunu sağlamak. 

 

Araştırma Görevlisi: 

1. ALES sınavından en az 70 puan almış olmak. 

2. YDS veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan en az 50 

puan almış olmak. 

3. Başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. 

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 

1. Adayın başvurduğu kadroyu belirten ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe. 

2. YÖK formatında Türkçe Özgeçmiş  

3. Adli Sicil Kaydı. 

4. ALES belgesi. 

5. İngilizce eğitim veren bölümlere ve araştırma görevlisi kadrosuna başvurularda 

Yabancı Dil Belgesi. 

6. 2 adet fotoğraf. 

7. Nüfus cüzdanı sureti. 

8. Diplomaların fotokopisi (lisans, yüksek lisans ve varsa doktora). 

9. Onaylı transkript belgesi. 

10. Deneyim belirtilen kadro başvurularında E-devlet üzerinden alınmış barkodlu SGK 

hizmet dökümü. 

11. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış 

denklik belgesi. 

 

Başvurular, İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne şahsen veya posta yolu ile yapılacak olup, 

süresi içinde yapılmayan başvurular ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.  

Ön değerlendirme ve giriş sınavı sonuçları www.beykoz.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. 

 

Öğretim Görevlisi / Araştırma Görevlisi Kadroları SINAV TAKVİMİ 

Başvuru Başlangıç Tarihi : 06.05.2019 

Son Başvuru Tarihi : 21.05.2019 

Ön Değerlendirme Tarihi : 22.05.2019  

Giriş Sınavı Tarihi : 24.05.2019 

Sonuç Açıklama Tarihi : 28.05.2019 4106/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– İstanbul Üniversitesi Kitlesel Fonlama Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– İstanbul Üniversitesi Risk ve Denetim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Kadir Has Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
–– Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
–– Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yapay Zeka Sistemleri ve Veri Bilimi Uygulama

ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fuat Sezgin Ortadoğu ve Avrasya Araştırmaları

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– TS 1031 Cıvata ve Rondela Takımları – Normal Vida Dişli ve Düşmeyen Konik

Yaylı Rondelalı Takımlar Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS – 2019/2)
–– TS 3798 Anahtarlar-Rakorlar ve Benzerleri İçin-Metrik Standardı ile İlgili

Tebliğ (No: MSG - MS – 2019/13)

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

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.


