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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DOPİNGLE MÜCADELE UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/8/2015 tarihli ve 29445 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara
Üniversitesi Dopingle Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı
“ANKARA ÜNİVERSİTESİ BAĞIMLILIK VE DOPİNGLE MÜCADELE UYGULA-
MA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci, 2 nci ve 6 ncı maddesinde yer alan “Dopingle
Mücadele” ibareleri “Bağımlılık ve Dopingle Mücadele” olarak,  12 nci maddesinde yer alan
“dopingle mücadele” ibaresi “bağımlılık ve dopingle mücadele” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Merkez (BADOPMAM): Ankara Üniversitesi Bağımlılık ve Dopingle Mücadele
Uygulama ve Araştırma Merkezini,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(1) Merkezin amacı; bağımlılık ve dopingle mücadele hakkında bilimsel araştırmalar
yapmak, bu amaçla etkinlik gösteren kamu kurumlarına ve özel kuruluşlara danışmanlık desteği
vermek ve gerekli uzmanların yetiştirilmesine katkı sağlamaktır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“c) Bağımlılık ve dopingle mücadele konularında yurt içi ve yurt dışındaki üniversite,
enstitü, merkez ve diğer ilgili kurumlarla iş birliği yapmak.”

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

14 Eylül 2019
CUMARTESİ

Sayı : 30888



MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS 

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Eskişehir Osmangazi Üniversitesine bağlı

Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri dışında kalan ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabul
ve kayıt işlemleri ile eğitim-öğretim faaliyetleri ve sınavlarına ilişkin usul ve esasları düzenle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin Tıp ve Diş He-

kimliği Fakülteleri dışında kalan ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü, kayıt iş-
lemleri, eğitim-öğretim programları, kayıt yenileme ve silme işlemleri ile geçişler, sınavlar ve
değerlendirmeler ve diploma hazırlanmasına ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,
b) Akademik birim: Eskişehir Osmangazi Üniversitesine bağlı ilgili fakülte ve meslek

yüksekokulunu,
c) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini (ECTS),
ç) Danışman: Öğrencilerin eğitim, öğrenim ve akademik sorunlarıyla ilgilenmek üzere

atanan öğretim üye veya görevlisini,
d) Dekan: Eskişehir Osmangazi Üniversitesine bağlı ilgili fakülte dekanını,
e) Fakülte: Eskişehir Osmangazi Üniversitesine bağlı fakülteleri,
f) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yük-

sekokulu kurulunu,
g) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yük-

sekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,
ğ) Lisans programı: En az sekiz yarıyıllık bir yükseköğretim programını,
h) Meslek yüksekokulu: Eskişehir Osmangazi Üniversitesine bağlı meslek yüksekokul-

larını,
ı) Müdür: Eskişehir Osmangazi Üniversitesine bağlı yüksekokul ve meslek yüksekokulu

müdürünü,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/8/2015 29445

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

5/3/2018 30351
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i) Öğretim planı: Öğrenim süresince alınması ve başarılması gereken eğitim-öğretim
faaliyetlerinin tümünü gösteren planı,

j) Ön koşullu ders: Bir derse kayıt olmak için başarılmış olması gereken dersi,
k) Ön lisans programı: En az dört yarıyıllık bir yükseköğretim programını,
l) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
m) Program: Eğitim-öğretim süreleri iki ile dört yıl olarak düzenlenmiş ve bölümler

altında yapılandırılmış eğitim-öğretim alanlarını,
n) Rektör: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörünü,
o) Rektörlük: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünü,
ö) Senato: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senatosunu,
p) Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesini,
r) Üniversite Yönetim Kurulu: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
s) Yerel kredi: Haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık laboratuvar ve uygulama

saatinin yarısının toplamını,
ş) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
t) Yüksekokul: Eskişehir Osmangazi Üniversitesine bağlı yüksekokulları, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim dönemleri ve süreleri
MADDE 5 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl,

en az 70 iş gününe karşılık gelen 14 haftalık eğitim-öğretim günüdür. Kayıt ve dönem sonu sı-
navları için ayrılan süreler, bu sürenin dışındadır.

(2) Akademik birimlerin ilgili kurullarının önerisi ve Senatonun kararıyla, gerektiğinde
yaz okulu açılabilir. Yaz okulu öğretimi, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür. Yaz oku-
lunda kayıt yaptıracak misafir öğrenciler için alınacak ücret, Üniversite Yönetim Kurulunca
belirlenir.

(3) Bir yıllık hazırlık sınıfı programları hariç, kayıt olunan programa ilişkin derslerin
verildiği dönemden başlamak üzere, öğrencinin her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına
bakılmaksızın, eğitim-öğretim süreleri ön lisans programlarında iki yıl, lisans programlarında
dört yıldır. Bu süreler azami olarak, ön lisans programlarında dört yıl, lisans programlarında
yedi yıldır. Öğrencilerin hazırlık sınıfı hariç, ön lisans ve lisans programına ilk kayıt yaptırdığı
tarihten itibaren kayıtlı olduğu veya kayıt yenilememe nedeniyle kayıtsız olarak geçirdiği tüm
yarıyıllar, normal ve azami eğitim-öğretim süresine dahildir.

(4) Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitiminin süresi, azami iki yıldır. 
(5) Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumla-

rında geçirilen yarıyıllar program süresine ve azami eğitim-öğretim süresine dâhildir.
Eğitim-öğretim programları
MADDE 6 – (1) İlgili kurullar, diplomaya yönelik eğitim-öğretim programlarını, yük-

seköğretim yeterlilikler çerçevesinde belirlenen program yeterliliklerini sağlayan ve Senato ta-
rafından belirlenen esaslar doğrultusunda hazırlar. Ders ve benzeri öğrenim türleri ile öngörülen
dönem ve süreleri, ilgili kurulun önerisi ve Senato onayı ile belirlenir.

(2) Müfredat, Senato tarafından uygun görülen forma göre akademik birimler tarafından
düzenlenir, ilgili kurulların kararı ve Senato onayı ile kabul edilir.

(3) Üniversitenin içinden veya dışından yapılacak yatay geçiş, çift anadal ve yandal iş-
lemleri;  Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında
Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yö-
netmelik hükümleri, YÖK kararları ve Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yürü-
tülür.
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(4) Akademik birimler, bu Yönetmelik hükümlerine bağlı kalarak Senato onayı ile uy-
gulama usul ve esasları belirleyebilir.

(5) Değişim programlarıyla yurt içi veya yurt dışı bir yükseköğretim kurumu arasında
yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde, öğrenci değişim ve staj programları uygulanabilir. Bu
programlar, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Eğitim-öğretim türleri
MADDE 7 – (1) İlgili kurulların teklifi, Senatonun uygun görmesi ve YÖK’ün onayı

ile örgün, ikili ve uzaktan eğitim ile öğretim yapılabilir.
Üniversiteye giriş ve kesin kayıt işlemleri
MADDE 8 – (1) Akademik birimlere kayıt için aşağıdaki şartlar aranır:
a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak, yurt dışından alınan lise diploma-

larının denkliğinin, Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olması.
b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan yerleştirme sonucunda,

o eğitim-öğretim yılında Üniversitenin akademik birimlerine kayıt hakkı kazanmış olmak veya
özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak akademik birimlerde, o eğitim-öğretim yılı içinde ge-
çerli olan puana ve şartlara sahip olmanın yanı sıra, yapılacak özel yetenek sınavında başarılı
olmak, aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmamak.

(2) Yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversiteye kayıtları, ilgili mevzuat ile Senato tara-
fından belirlenen ilke ve şartlar çerçevesinde yapılır.

(3) Öğrencilerin akademik birimlere kayıtları, YÖK tarafından belirlenen esaslara göre
yapılır. Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıtlarını e-Devlet üzerinden ya da şahsen
veya noter onaylı vekâletname verecekleri kişiler tarafından yaptırabilir. Posta yolu ile başvuru
kabul edilmez.

(4) Eksik belge ile kayıt yapılmaz. Kayıt süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday,
hakkını kaybeder.

(5) Üniversiteye kayıt olan her öğrenci için ilgili akademik birim tarafından, Senatonun
belirlediği esaslara göre akademik danışman atanır.

(6) Usule aykırı kaydı tespit edilenlerin kayıtları iptal edilir.
Danışmanlık
MADDE 9 – (1) Kayıt yaptıran her öğrenci için öğretim yılı başında, ilgili bölüm baş-

kanınca öğrencilere kendi eğitim-öğretimlerini planlayabilmeleri konusunda yardımcı olmak
amacıyla, bölümün öğretim elemanları arasından bir danışman belirlenir. Danışmanlık, Senato
tarafından belirlenen yönergeye göre yürütülür. 

Kayıt yenileme
MADDE 10 – (1) Öğrenci, tüm öğretim süresince, her yarıyıl başında Senatonun be-

lirleyeceği süre ve yönteme göre kayıt yenilemek zorundadır. Kayıt yenilenmemiş olan yarıyıl,
öğretim süresinden sayılır. Kayıt süresi içerisinde kaydını yenilemeyen ve katkı payı veya öğ-
renim ücretini ödemeyenlerin kaydı yapılmaz ve yenilenmez, öğrencilik haklarından yararla-
namaz.

(2) Azami süreler içinde sekiz yarıyıl üst üste kayıt yenilemeyen öğrencinin, Üniversi-
tenin kararı ve YÖK onayı ile ilişiği kesilir.

Yatay ve dikey geçişler
MADDE 11 – (1) Üniversitenin fakülte ve meslek yüksekokullarına yatay ya da dikey

öğrenci geçişleri, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılır.
Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti
MADDE 12 – (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat hüküm-

leri uyarınca belirlenen öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri, dönem başlarında aka-
demik takvimde belirtilen tarihlerde ödenir. Öğrenim harcını ödemeyen öğrenciler, ders kaydı
yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Ekle-sil süresi içindeki kayıt koşulları,
Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini
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ödemeyenler ve mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o yarıyılda kayıt yap-
tıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Dersler ve öğretim planı
MADDE 13 – (1) Öğretim; belirlenen dersler, uygulamalar, laboratuvar, atölye çalış-

maları, proje ve benzeri çalışmaları kapsar. Dersler; zorunlu, seçmeli ve isteğe bağlı olarak üç
gruptur. Zorunlu dersler, öğrencinin almak zorunda olduğu, seçmeli dersler ise öğrencinin se-
çerek almak zorunda olduğu ve çoğunluğu kredili derslerdir. İsteğe bağlı dersler, öğrencinin
alıp almamakta serbest olduğu, ancak ilgi duyduğu belli konularda bilgisini arttırmak amacını
taşıyan kredisiz derslerdir ve mezuniyet değerlendirmesine katılmaz. 

(2) Derslerin öğretim süresince yarıyıllara dağılımı, haftalık teorik, laboratuvar ve her
türlü uygulama çalışmalarının saati, yerel ve AKTS kredi değeri ve olması halinde ön koşulları
bölümce düzenlenerek, ilgili yönetim kurulunun kararı ve Senato onayı ile kesinleşir. Ön ko-
şullu derslerin kredi toplamı, ilgili bölüm veya program dersleri toplam yerel kredisinin %20’si-
ni aşamaz.

(3) Öğrenci, programının öğretim planında yer alan tüm zorunlu dersler ile öngörülen
seçmeli derslerden gerekli sayıda almak ve dört yıllık bir lisans programında 240, iki yıllık ön
lisans programında 120 AKTS kredilik dersi başarmakla yükümlüdür.

Kredi yükü ve ders kaydı
MADDE 14 – (1) Bir öğrencinin, güz veya bahar yarıyılında kayıt olabileceği derslerin

yerel kredi değeri toplamı en çok 22’dir.
(2) Genel not ortalaması 3.00 veya üstünde olan öğrenciler, danışmanlarının onayıyla

bir yarıyılda toplam 30 yerel kredi değerindeki derslere kayıt yaptırabilir.
Ders değiştirme, ekleme, silme ve dersten çekilme
MADDE 15 – (1) Bir öğrenci, danışmanının onayı ile akademik takvimde belirlenen

ekle-sil süresi içinde kaydolduğu derslerde değiştirme, ekleme ve silme işlemlerini, 14 üncü
maddede belirlenen kredi sınırları içinde yapabilir.

(2) Öğrenci ilgili yarıyıla kayıt olduğu derslerden devamsızlık hakkı süresini geçmemiş
olmak kaydı ile dersten danışman onayı ile çekilebilir. Her öğrenci bu hakkı, öğrenim hayatı
boyunca ön lisans programlarında en fazla 2, lisans programlarında 4 ders için kullanabilir.

Derslere devam zorunluluğu
MADDE 16 – (1) Öğrenci, teorik ders çalışmalarının %70’ine, laboratuvar ve uygulama

çalışmalarının %80’ine devam etmek zorundadır. Öğrencilerin derslere devamları, dersi veren
öğretim elemanı tarafından izlenir. İlgili yönetim kurulu ile görevlendirilen öğrenciler, izinli
sayılır. Sağlık raporu, derslere devam yükümlülüğünü kaldırmaz.

(2) 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun 29 uncu
maddesi uyarınca, Türkiye’yi uluslararası seviyede yurt içi ve yurt dışında temsil eden öğren-
ciler için derslere devam koşulu aranmaz.

(3) Derse devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciye, devam etmediği dersten DZ
notu verilir. DZ notu, not ortalaması hesabında FF notu işlemi görür. DZ notu alan öğrenci, o
dersin yarıyıl sonu sınavına giremez.

(4) Dersi, DZ notu dışında tekrar etmek zorunda olan öğrencilerin, devam zorunluluğu
öğretim elemanı tarafından belirlenir. Öğrenci, öğretim elemanının yarıyıl başında dersle ilgili
belirleyeceği koşullara uymak zorundadır.

Derslerin kredi değerleri
MADDE 17 – (1) Bir dersin yerel kredi değeri, haftalık teorik ders saatinin tamamı ile

haftalık laboratuvar ve uygulama saatinin yarısının toplamından oluşur.
(2) Bölümün önerisi, ilgili yönetim kurulu kararı ve Senato onayıyla bazı ders ve uy-

gulamalarda özel yerel kredilendirme yapılabilir. Not ortalamasına katılmayan dersler, kredi-
lendirilmez.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Değerlendirme

Sınavlar
MADDE 18 – (1) Öğrencinin başarısı, yarıyıl içi sınavları ile ödev, uygulama, labora-

tuvar ve benzeri çalışmaların başarı düzeyi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları göz önüne alınarak
belirlenir. Bu sınavların tarihleri, ilgili yönetim kurulunca belirlenir ve yarıyılın ilk dört haftası
içinde, öğrencilere duyurulur.

(2) Yarıyıl içi çalışmalarının, sınavının ve yarıyıl sonu sınavının başarı tespitindeki ağır-
lıkları, dersi veren öğretim elemanı tarafından, ilgili yarıyılın ilk iki haftası içinde sisteme girilir
ve öğrencilere duyurulur. Ancak yarıyıl içi değerlendirmelerin toplam ağırlığı, % 30’dan az ve
% 70’ten çok olamaz.

(3) Proje, laboratuvar ve uygulama esasına dayanan derslerde, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu
değerlendirme sınırlarına uyulma zorunluluğu yoktur.

(4) Öğrencilerin bilgi ve becerilerinin ölçüldüğü sınavlar; ara sınav ve dönem içi çalış-
malar, yarıyıl sonu sınavı, telafi sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı ve
muafiyet sınavıdır.

(5) Gerek görüldüğünde sınavlar, ilgili yönetim kurulunun kararı ile Cumartesi ve/veya
Pazar günleri de yapılabilir.

(6) Sınavların kurallara uygun yapılmasından, ilgili öğretim elemanları ve sınav gözet-
menleri sorumludur.

(7) Öğrenci, sınav programında belirtilen zaman ve yerde, sınavlara girmek zorundadır.
Aksi hâlde sınavları geçersiz sayılır. Öğrencinin, girmeyi hak etmediği bir sınava girmesi so-
nucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa dahi iptal edilir.

(8) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonucunda herhangi bir sınavda kopya çektiği,
kopyaya teşebbüs veya yardım ettiği tespit edilen öğrencinin sınavı, geçersiz sayılır ve o sınav
için sıfır ham notu verilir.

(9) Ara sınav, ilgili eğitim-öğretim programında öngörülen derslerden yarıyıl içinde ya-
pılan sınavdır. Her ders için en az bir yazılı ara sınav yapılır. Kişisel beceri gerektiren derslerin
sınavları, uygulamalı olarak yapılabilir. Bu sınav dışında, başarı harf notuna esas olmak üzere,
kısa süreli sınavlar, öğrencinin becerilerine dayanan uygulamalar, ödevler ve benzeri dönem
içi çalışmalar yapılabilir.

(10) Yarıyıl sonu sınavı, öğrencinin kaydolduğu dersin ait olduğu yarıyıl sonunda gire-
ceği sınavdır. Dönem sonu sınavlarının gün ve saatleri, akademik takvimde belirtilen tarihlerde,
ilgili akademik birimler tarafından düzenlenerek ilan edilir.

(11) Bütünleme sınavı: Yaz okulu uygulanan programlarda bütünleme sınavı yapılmaz.
Yaz okulu uygulanmayan programlarda akademik takvimde belirtilen tarihlerde bütünleme sı-
navları ilgili yönetim kurulunun kararı ile yapılır.

(12) Telafi sınavı: Öğrenci, Üniversite tarafından görevlendirildiği için ya da sınav ça-
kışmaları nedeniyle giremediği tüm sınavlar için telafi sınavına girebilir. Telafi sınavlarının ne
zaman yapılacağı, ilgili kurul kararı ile belirlenir.

(13) Mazeret sınavı: Mazeret sınavı ilgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve ge-
çerli bir sebeple sınavlara katılamayan öğrenciler için yapılan sınavdır. Öğrenci, mazeretinin
bitişini, takip eden üç iş günü içinde ilgili akademik birime dilekçe ve eki ile müracaat etmelidir.
Ara sınav mazeret sınavları, yarıyıl sona ermeden yapılır. Bütünleme sınavı yapılması duru-
munda, yarıyıl sonu sınavlarına mazeret hakkı verilmez. Yarıyıl sonu mazeret sınavı, yarıyıl
sonu sınavlarının bitimini izleyen ilk hafta içerisindeki bir iş gününde yapılır. Kısa süreli sı-
navlara, mazeret hakkı verilmez. Herhangi bir sebeple mazeret sınavlarına giremeyen öğren-
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cilere, ikinci bir mazeret sınavı hakkı verilmez.  Mazereti ilgili yönetim kurulu tarafından kabul
edilen öğrenci, mazeretinin süresi içinde derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre
zarfında girilmiş olan sınavlar, ilgili kurul kararı ile iptal edilir.

(14) Muafiyet sınavı, Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler için öğretim yılı ba-
şında açılan sınavlardır. Bu sınavlar ve değerlendirme işlemleri, Senato tarafından belirlenecek
esaslara göre yapılır.

(15) Engelli öğrencilerin engel durumları göz önünde bulundurularak, mevcut mevzuat
hükümleri çerçevesinde, ilgili birim yönetim kurulunca özel eğitim-öğretim programı ve sınav
yöntemleri yapma ve uygulama konusunda yetkilidir.

(16) Tek ders sınavı: Mezuniyeti için tek dersi kalan ve dönem sonu sınavına girme
şartını sağlamış olan öğrenciye, başarısız dersinden, öğrenimi süresince bir kez olmak üzere
akademik takvimde belirlenen tarihlerde tek ders sınav hakkı verilir. Tek ders sınavından alınan
not, ilgili dersin geçme notu olarak kullanılır. Tamamı uygulamalı olan derslerden, tek ders sı-
nav hakkı verilmez. Kısmi uygulamalı derslerde, ilgili birimin kurulları karar verir. Tek ders
sınavlarına, mazeret hakkı verilmez. Sınavların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Senato
tarafından belirlenir.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 19 – (1) Öğrenci, sınav sonuçlarının açıklanmasını izleyen ilk yedi iş günü

içinde fakülte dekanlıklarına veya meslek yüksekokul müdürlüklerine vereceği dilekçeyle sınav
sonuçlarına itiraz edebilir. İtiraz, dersi veren öğretim elemanının da içinde olduğu üç kişilik
bir komisyon kurularak değerlendirilir. Eğer herhangi bir maddi hata tespit edilirse, not düzel-
tilmesi ilgili yönetim kurulu onayıyla yapılır.

Değerlendirme ve notlar
MADDE 20 – (1) Öğrencinin, bir dersteki başarısı, bağıl değerlendirme yöntemi ile

belirlenir. Bu değerlendirme, öğrencinin yarıyıl içi çalışmalarında gösterdiği başarı ve yarıyıl
sonu sınavında aldığı not birlikte değerlendirilerek; sınıfın genel başarı düzeyi, notların dağılımı
ve sınıf ortalaması dikkate alınarak yapılır.

(2) Öğrenci değerlendirmeleri, 0-100 not aralığında tam sayı üzerinden yapılır. Öğren-
cilere, aldıkları her ders için gerekli sınav ve benzeri değerlendirmeler sonunda, dersin öğretim
elemanı tarafından dersin başarı notu, Senato tarafından belirlenen bağıl değerlendirme esas-
larına göre; aşağıdaki şekilde harfli başarı notu ve başarı katsayısına dönüştürülür.

a) Katsayılar ve başarı harf notları, aşağıda belirtildiği şekilde değerlendirilir:
Başarı Notu Katsayı Başarı Derecesi

AA 4.00 Pekiyi
BA 3.50 İyi-Pekiyi
BB 3.00 İyi
CB 2.50 Orta-İyi
CC 2.00 Orta
DC 1.50 Şartlı Geçer
DD 1.00 Şartlı Geçer
FF 0.00 Başarısız

(3) DD alt sınırı, 100 üzerinden 34 ve altında olamaz. Not ortalamalarına katılmayan
ve katsayı ile bağlantılı olmayan derslerin değerlendirmeleri, aşağıdaki gibi yapılır:

a) DZ (Devamsız) notu, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciye
verilir. Not ortalaması hesabında, FF sayılır. Öğrenci, DZ notu aldığı dersi, tekrar eder.

b) YT (Yeterli) notu, bölümün önerisi, ilgili yönetim kurulunun kararı ve Senatonun
onayı ile not ortalamasına katılmayan kredisiz derslerde başarılı olan öğrenciye verilir.
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c) YZ (Yetersiz) notu, not ortalamasına katılmayan kredisiz derslerden başarısız olan
öğrenciye verilir.

ç) MU (Muaf) notu, ilgili yönetim kurulu kararıyla muafiyet hakkı tanınan dersin no-
tudur.

d) TN (Tamamlanmayan) notu, öğretim elemanının kabul edeceği mazeretler nedeniyle;
proje, uygulama, bitirme ödevi ve bunun gibi derslerde gerekli çalışmalarını zamanında ta-
mamlamayan öğrenciye verilir. Bu notu alan öğrenci, yarıyıl sonu sınavlarının bitimini izleyen
iki hafta içinde eksiklerini tamamlamak zorundadır. Ancak bu süre bitmeden, öğretim elemanı
tarafından, öğrencinin başvurması ve ilgili yönetim kurulunun onayı durumunda, öğrenciye ek
süre verilebilir. Eksiklerini verilen süre sonunda tamamlamayan öğrencinin TN notu, FF notuna
dönüşür.

e)  DÇ harf notu; öğrencinin ders kaydı yaptırıp ilgili kurul kararı ile dersten çekilmesi
uygun bulunan derse verilen nottur.

Not ortalamaları
MADDE 21 – (1) Not ortalaması, öğrencinin kaydolduğu ve not ortalaması hesabına

giren her dersten alınan harf notunun katsayısı ile o dersin kredi değeri çarpımları toplamının,
derslerin yerel kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle bulunur. Bu işlem, bir yarıyılda alınan
dersler için yapılırsa, yarıyıl not ortalaması, Üniversiteye girişten itibaren alınan tüm dersleri
kapsayacak şekilde yapıldığında ise ağırlıklı genel not ortalaması elde edilir. Üniversiteye de-
vam ederken program değiştiren öğrencilerin genel not ortalamasına, devam etmekte oldukları
programda almış oldukları bütün dersler ile önceden almış oldukları derslerden sadece ilgili
yönetim kurulu kararıyla yeni programlarına uygun bulunan dersler katılır. Seçmeli bir ders
yerine başka bir ders tekrarlandığında, sadece en son alınan dersin notu, genel not ortalamasına
katılır. Not ortalamaları, virgülden sonra iki basamaklı olarak gösterilir.

(2) Öğrenci, ilgili fakülte ya da yüksekokul yönetim kurulunun kararı ile başka üniver-
siteden ders alabilir. Başka üniversiteden alınan dersin notu, 20 nci maddeye göre harf notuna
dönüştürülür. Not dönüşümlerinin nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenir. Dönüşümü ya-
pılan notlar, genel not ortalamasına katılır.

(3) Yatay geçiş yolu ile veya ÖSYM sınavı ile Üniversiteye kaydolan öğrencilerin, daha
önce almış oldukları eşdeğerliliği kabul edilen başarılı dersleri, Senatonun belirlediği esaslara
göre harf notuna dönüştürülerek genel not ortalamasına katılır.

Başarılı ve başarısız öğrenciler
MADDE 22 – (1) Öğrencinin başarı durumu, her yarıyıl sonunda ağırlıklı genel not

ortalaması hesaplanarak belirlenir. Ağırlıklı genel not ortalaması, en az 2.00 olan öğrenci ba-
şarılı sayılır. Ağırlıklı genel not ortalaması, 2.00’ın altına düşen öğrenciye, akademik yetersizlik
uyarısı yapılır. 

(2) Takip eden güz, bahar veya yaz dönemi sonunda, ağırlıklı genel not ortalaması 2,00’ı
sağlayan öğrencinin akademik yetersizlik uyarısı kalkar. 

Ders tekrarı
MADDE 23 – (1) Bir dersin tekrarı, aşağıda belirtildiği şekilde yapılabilir:
a) Bir dersten FF, YZ ve DZ notu alan öğrenci, bu dersi, verildiği ilk yarıyılda tekrar

almak zorundadır.
b) Genel not ortalaması, 2.00’ın altında olup akademik yetersizlik uyarısı almış öğrenci,

DD, DC harf notu aldığı dersi, verildiği ilk yarıyılda tekrar almak zorundadır.
c) Bir öğrenci, genel not ortalamasını yükseltmek amacı ile daha önce başarmış olduğu

dersleri tekrar edebilir ve alınan en son not hesaba katılır.
ç) Seçmeli bir dersten FF, DZ veya YZ alan öğrenci, o ders yerine programda aynı grup-

taki başka bir seçmeli dersi danışmanın onayıyla alabilir.
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Azami öğrenim süreleri
MADDE 24 – (1) Öğrencilere ön lisans ve lisans öğrenimlerini tamamlamaları için ta-

nınan azami süreler; açılması halinde yaz okulu ve hazırlık sınıfı hariç, ön lisans için dört yıl,
lisans için yedi yıldır. Hazırlık sınıfı için azami süre iki yıldır. Lisansta, en az 180 AKTS ya da
yerel kredinin en az % 75’ini, ön lisansta en az 60 AKTS ya da yerel kredinin en az % 50’sini
başarı ile tamamlamış öğrenci, son sınıf öğrencisi sayılır.

(2) Azami süreler sonunda, son sınıf sayılmayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği ke-
silir.

(3) Azami eğitim öğretim süresi sonunda, mezuniyet koşullarını sağlayamayan son
sınıf öğrencileri hakkında yapılacak işlemler, aşağıda belirtilmiştir:

a) Öğrencilere daha önce alıp başarısız oldukları (FF, YZ notu aldıkları) dersler için,
akademik takvimde ilan edilen tarihlerde iki ek sınav hakkı verilir.  Daha önce hiç almadığı ve
devam şartını yerine getirmediği derslerden, sınav hakkı verilmez. Yarıyıl sonu harf notu de-
ğerlendirmesi, yarıyıl içine yayılan çalışmalar sonucunda oluşan dersler (tasarım dersleri, stüd-
yo dersleri, laboratuvar, staj uygulamaları, dönem projesi, tez ve teze ilişkin dersler vb.) için
ek sınav hakkı verilmez.

b) Sınavda alınan not, tek başına değerlendirilir ve harf notuna çevrilir. Dönem içinde
alınan notlar, hesaba katılmaz.

c) İlan edilen tarihte sınava girmeyen öğrenciye, telafi sınavı verilmez.
ç) Bu sınavlar sonunda, mezuniyet için kalan ders sayısı hiç alınmamış dersler ile FF,

YZ, DZ notu alınan dersler altı veya daha fazla olanların, Üniversite ile ilişikleri kesilir.
d) Bu sınavlar sonunda mezuniyet için iki ila beş dersi kalanlara, üç yarıyıl ek süre, ek

sınavları almadan mezuniyet için iki ila beş dersi kalanlara dört yarıyıl ek süre ile kayıt hakkı
tanınır. Ek süreler sonunda, mezuniyet için birden fazla dersi kalan öğrencilerin, Üniversite ile
ilişikleri kesilir.

e) Mezuniyet için bir dersi kalanlara, sınırsız ek süre ile kayıt hakkı tanınır.
f) Program müfredatında yer alan bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde, mezuniyet

için gereken genel not ortalamasını sağlayamayanlara, diledikleri derslerden sınırsız ek süre
ile kayıt hakkı tanınır.

g) Ek süre hakkı kazananlar, öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti yükümlülüklerini yerine
getirerek dönem kayıtlarını yaptırmak zorundadır.

ğ) Sınırsız ek süre hakkı tanınanlardan, açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak
toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır
ve bu haktan yararlanamaz, Üniversite ile ilişiği kesilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Diploma ve Başarı Belgeleri

Diploma şartları
MADDE 25 – (1) Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programı bitirebilmesi ve diploma ala-

bilmesi için, genel not ortalamasının en az 2.00 olmasının yanında, eğitim planındaki tüm ders-
lerden en az DD veya YT notu alması, lisansta 240, ön lisansta 120 AKTS’yi tamamlaması ve
zorunlu stajları başarması gereklidir. Bu koşulları, bu Yönetmeliğe uyarak sekiz yarıyıldan
önce sağlayan öğrenci, daha kısa sürede diploma alabilir.

(2) Bir öğrenciye, kayıtlı olduğu lisans programının ilk dört yarıyıllık kısmındaki ders-
leri başarı ile tamamlamak, mezuniyet not ortalamasını sağlamak ve devam ettiği programdan
kaydını sildirmek koşullarıyla, ön lisans diploması verilebilir.

Başarı belgeleri ve listesi
MADDE 26 – (1) Disiplin cezası almamış öğrencilerden, programın sonunda genel not

ortalaması 3.00-3.49 olanlar şeref öğrencisi, 3.50-4.00 olanlar yüksek şeref öğrencisi olarak
mezun edilirler. Bu öğrencilere, diplomaları ile birlikte, başarılarını gösteren bir belge verilir.
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(2) Öğrenciye, istediği takdirde, bir yarıyıla ait veya mezuniyet ile ayrılma durumlarında
Üniversitede aldığı bütün ders, kredi, not ve dereceleri gösteren ders başarı belgesi verilir.

(3) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde/programda her bir yarıyıl için belirlenen
asgari derslerden başarılı olan ve genel not ortalamasına göre dönem sonu itibarıyla yapılacak
sıralamada ilk yüzde ona giren öğrenciler, liste halinde ilan edilir. Üniversiteye yatay geçişle
gelen öğrencilerin, ilk %10’luk listeye katılması, öğrencilerin Üniversitedeki ilk yarıyıllarını
bitirmelerinden itibaren başlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Akademik izin
MADDE 27 – (1) Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli nedenlere uygun özrünü

belgeleyen öğrenci, ilgili yönetim kurulu kararıyla her defasında bir yarıyılı geçmemek üzere
ön lisans programında iki yarıyıla, lisans programlarında dört yarıyıla kadar akademik izinli
sayılır. Bir yıl süreli hazırlık sınıflarında, akademik izin yıllık olarak verilir. Ancak sürekli
sağlık sorunlarını bir sağlık kuruluşundan alınan heyet raporu ile belgeleyenler, bu süre kısıt-
laması dışındadır. Bu şekilde izin alan öğrenci, derslere devam edemez ve öğrencilik hakların-
dan yararlanamaz. Ders kaydı yaptıktan sonra akademik izinli sayılan öğrencinin ilgili dönem-
deki derslerden kaydı silinir. Ani hastalık ve beklenmedik haller dışında, ilgili yarıyılın baş-
langıcından itibaren ilk dört hafta içinde yapılmayan akademik izin talepleri, işleme konulmaz.  

Duyuru ve tebligat
MADDE 28 – (1) Öğrencilere yapılacak genel duyurular, yazılı olarak birimlerdeki du-

yuru panoları veya internet sitesi vasıtasıyla ilan edilir.
(2) Öğrenciye yapılacak her türlü tebligat, öğrenciye veya öğrencinin öğrenci işlerine

bildirdiği en son yazışma adresine gönderilerek yapılır. 
(3) Öğrenci işlerine bildirilen yazışma adresi veya e-posta adresi değiştiği halde, bu de-

ğişikliği beş iş günü içinde bildirmeyen, yanlış ya da eksik bildiren öğrencinin beyan etmiş ol-
duğu adreslerinden birine yapılan tebligatlar geçerli kabul edilir.

(4) Tebligatlar, elektronik yolla yapılabilir. Öğrenciler, Üniversite tarafından sağlanan
e-posta adresine gönderilen iletileri izlemekle yükümlüdür.

Engelli öğrenciler
MADDE 29 – (1) Üniversite Yönetim Kurulu ve ilgili birim yönetim kurulu, engelli

öğrenciler için gerekli düzenlemeleri yapma ve uygulama konusunda yetkilidir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 30 – (1) 8/8/2016 tarihli ve 29795 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eski-

şehir Osmangazi Üniversitesi Ön lisans ve  Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 24 üncü maddede belirtilen azami sürelerin hesaplanması,

2014 ve öncesi girişli öğrenciler için, 2014-2015 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı başından iti-
baren uygulanmaya başlar.

(2) 23 üncü maddede belirtilen ders tekrarı ile ilgili hükümler, 2019-2020 eğitim öğre-
tim yılından itibaren, birinci sınıfa kayıt yaptıracak öğrencileri kapsamakta olup, daha önce
kaydolan öğrencileri kapsamaz.

Yürürlük
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik 2019-2020 eğitim-öğretim yılında yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rek-

törü yürütür. 
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TEBLİĞ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
FAİZSİZ BANKACILIK İLKE VE STANDARTLARINA 

UYUMA İLİŞKİN TEBLİĞ 

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, katılım bankaları ile 1/11/2006 tarihli ve 26333

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 19 uncu
maddesinin 10 uncu fıkrası kapsamında müşterilerine finansman sağlayan kalkınma ve yatırım
bankalarının faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına uygun şekilde faaliyet göstermek üzere
oluşturacakları yapı ve süreçlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun

29 uncu ve 93 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;
a) Birlik: Türkiye Katılım Bankaları Birliğini,
b) Danışma komitesi: Faizsiz bankacılık danışma komitesini,
c) Danışma Kurulu: Türkiye Katılım Bankaları Birliği nezdindeki Danışma Kurulunu,
ç) Denetim komitesi: 5411 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde düzenlenen komiteyi,
d) Faizsiz bankacılık: Katılım bankalarının faaliyetleri ile kalkınma ve yatırım banka-

larının Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin 10 uncu fıkrası
kapsamındaki faaliyetlerini,

e) Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartları: Danışma Kurulu tarafından belirlenen ilke
ve standartlar ile alınan genel nitelikli kararları,

f) Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,
g) Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,
ğ) Yönetmelik: 11/7/2014 tarihli ve 29057 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka-

ların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.
Faizsiz bankacılık danışma komitesi
MADDE 4 – (1) Bankalar, faaliyetlerinin faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına uy-

gunluğunu sağlamak amacıyla bünyesinde bir danışma komitesi tesis etmekle yükümlüdür.
Danışma komitesi yönetim kuruluna bağlı olarak faaliyet gösterir. 

(2) Danışma komitesi en az üç üyeden oluşur. Üyelerden en az üçte ikisinin yurt içinde
yerleşik olması zorunludur. Üyeler, banka yönetim kurulu tarafından görevlendirilir ve ilk genel
kurulun onayına sunulur.

(3) Danışma komitesi üyelerinin görev süresi üç yıldır. Bir danışma komitesi üyesinin
görevi, görev süresinin sona ermesi, ölüm, ağır hastalık, engellilik nedeniyle iş görememesi,
görevlendirilmesi için gerekli şartları kaybetmesi, kendi isteğiyle görevden ayrılması veya ban-
ka yönetim kurulu üyelerinin en az üçte ikisinin aynı yöndeki kararı ile sona erer. Görev süresi
sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilir.

(4) Danışma komitesi, bu Tebliğ hükümleri kapsamında verilen görevleri düzenli şe-
kilde yerine getirmek üzere kendi üyeleri arasından bir başkan ve onun bulunmadığı hallerde
görev yapmak üzere bir başkan vekili seçer.

(5) Bankalar, danışma komitesi faaliyetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesi için
gerekli hizmetleri yürütmek üzere yeterli sayıda personel istihdam etmek suretiyle danışma
komitesine bağlı bir danışma komitesi sekretaryası oluşturur. Danışma komitesi sekretaryası
işlevi, 9 uncu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen birim veya personel tarafından yerine
getirilebilir.
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(6) Danışma komitesi sekretaryası asgari olarak aşağıdaki görevleri yerine getirir:
a) Danışma komitesi toplantılarının gündemi ve zamanını üyelere bildirmek ve gündem

konularına ilişkin bilgi ve belgeleri üyelere iletmek.
b) Danışma komitesi toplantılarının tutanaklarını düzenlemek ve tutanakların danışma

komitesi üyeleri tarafından imzalanması sürecini yürütmek.
c) Danışma komitesi kararları hakkında faizsiz bankacılık uyum faaliyetleri ile görevli

birim veya personele bilgi vermek.
ç) Banka içinden ve dışından gelen başvurular üzerine faizsiz bankacılık ilke ve stan-

dartlarının kapsamına giren konularda danışma komitesi görüşünün oluşturulması ve ilgililere
ve faizsiz bankacılık uyum faaliyetleri ile görevli birim veya personele tebliğ edilmesi sürecini
yönetmek.

Danışma komitesi üyelerinin görevlendirilme şartları
MADDE 5 – (1) Danışma komitesi üyelerinin asgari üçte ikisinin, İlahiyat veya dengi

alanlarda en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş veya faizsiz finans alanında yüksek lisans
ya da doktora derecesine sahip olmanın yanı sıra, faizsiz finans alanında en az üç yıl mesleki
deneyime sahip olması zorunludur. Kurul, gerekli görmesi halinde üyelerin tamamı için bu
şartları aramaya yetkilidir.

(2) Danışma komitesi üyelerinin görevlerinin gerektirdiği yetkinlik, muhakeme yete-
neği, dürüstlük ve itibara sahip olması gerekir.

(3) 5411 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen
şartları taşımayanlar danışma komitesi üyesi olarak görevlendirilemezler.

(4) Danışma komitesi üyesi olarak görevlendirilecek kişiler bu maddede aranan şartları
taşıdıklarını gösteren belgelerle birlikte Kuruma bildirilir. Bildirimden itibaren on beş iş günü
içerisinde Kurumca olumsuz görüş bildirilmemesi durumunda ilgili kişilerin görevlendirmesi
yapılabilir.

(5) Bu Tebliğde yer alan şartları sağlaması koşuluyla bir kişi en fazla iki bankanın da-
nışma komitesinde görev alabilir.

(6) Bankalar, danışma komitesinin ve üyelerinin görevlerini etkin, verimli ve devamlı
şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmeye yönelik objektif kriterler ve bu kriterler
çerçevesinde bir değerlendirme süreci belirler. Değerlendirme sürecinin sonuçları, danışma ko-
mitesi üyelerinin göreve devam edip etmemesine karar verme sürecinde dikkate alınır.

Danışma komitesinin bağımsızlığı
MADDE 6 – (1) Danışma komitesi, üst düzey yönetim ve ilgili bütün tarafların etki-

sinden uzak ve bağımsız şekilde karar alır. Bankalar, danışma komitesi üyelerinin görevlerinin
icrasında menfaat çatışmalarından uzak olmalarını sağlayacak tedbirleri alır.

(2) Danışma komitesi üyelerinin;
a) Görevlendirilme tarihinden önceki son bir yıl da dahil olmak üzere; bankanın ve/veya

konsolidasyona tabi ortaklıklarının yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya çalışanı olmaması,
b) Bankada ve/veya konsolidasyona tabi ortaklıklarında nitelikli paya sahip olmaması,
c) Banka ve/veya konsolidasyona tabi ortaklıkları ile önemli oranda borç/alacak ilişkisi

bulunan ticari kuruluşlarda nitelikli paya sahip olmaması, yönetim kurulu üyesi veya yönetici
olarak görev almaması,

ç) Bankanın hakim ortağının, yönetim kurulu üyelerinin veya genel müdürünün eşi
veya ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya sıhrî hısımı olmaması,

d) Danışma komitesi üyeliği görevi karşılığında aldığı ücret dışında kendisine bankadan
ve/veya konsolidasyona tabi ortaklıklardan, bunların kârlılığına dayalı olarak herhangi bir ad
altında ücret veya benzeri bir gelir sağlanmaması,

e) Eş ve/veya çocuklarının bankada ve/veya konsolidasyona tabi ortaklıklarında genel
müdür, genel müdür yardımcısı veya dengi pozisyonda yönetici olmaması ve (a), (b) ve (c)
bentlerinde aranan nitelik ve şartları haiz olması,

şarttır.
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Danışma komitesinin görev ve yetkileri
MADDE 7 – (1) Danışma komitesi aşağıda yer alan görev ve yetkilere sahiptir:
a) Faizsiz bankacılık ilke ve standartları ile bunların uygulanması hakkında bankaya

münhasır kararlar almak.
b) Banka içi düzenlemeleri faizsiz finans ilke ve standartlarına uyum çerçevesinde in-

celemek.
c) Bankanın ürün ve hizmetlerine ilişkin standart sözleşmeleri ile eklerini faizsiz ban-

kacılık ilke ve standartları açısından değerlendirmek ve onaylamak.
ç) Aldığı kararları içeren periyodik raporları Danışma Kuruluna sunmak.
d) Bankaya ve konsolidasyona tabi ortaklıklarına hukuk, denetim ve ilgili diğer alan-

larda hizmet sunan kişi ve kuruluşlara faizsiz bankacılık ilke ve standartları konusunda görüş
bildirmek.

e) Bankanın yıllık faaliyet raporunda yer almak üzere, danışma komitesinin dönem içi
faaliyetleri hakkında bilgi vermek ve banka faaliyetlerinin faizsiz bankacılık ilke ve standart-
larına uygunluğuna ilişkin değerlendirmede bulunmak.

(2) Bankalar, danışma komitesi üyelerinin görevlerini yerine getirmesi için ihtiyaç duy-
duğu bilgi ve belgelere erişimini sağlayacak tedbirleri alır.

(3) Danışma komitesi, Danışma Kurulu tarafından belirlenen ilke ve standartlara ve alı-
nan genel nitelikli kararlara aykırı kararlar alamaz.

Danışma komitesinin çalışma usul ve esasları
MADDE 8 – (1) Danışma komitesi, ayda asgari iki kez olmak üzere gerekli görülen

hallerde danışma komitesi başkanının çağrısı ile toplanır. Danışma komitesi toplantıları üyelerin
fiziken mevcut bulunması ya da üyelerin bazılarının veya tamamının elektronik ortamda  ka-
tılması yoluyla icra edilebilir.

(2) Toplantı gündemi ve zamanı danışma komitesi başkanı tarafından belirlenir. Belir-
lenen gündem ve zaman, gündem konularına ilişkin bilgi ve belgelerle birlikte toplantı tari-
hinden en geç üç iş günü önce tüm üyelere bildirilir. En az iki üyenin teklifi ile toplantıya gün-
dem maddesi ilave edilebilir.

(3) Toplantının gündem maddesine göre, ilgili banka yönetici veya çalışanları ile ala-
nında uzman diğer kişiler danışma komitesi toplantılarına katılabilir.

(4) Danışma komitesi üye tam sayısının en az üçte ikisi ile toplanır. Danışma komite-
sinin karar yeter sayısı her koşulda, üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Kararlar üyeler tara-
fından imzalanır. Muhalif kalan üyeler muhalefet gerekçelerini karar tarihinden itibaren on beş
gün içerisinde bildirir. Kararlar; incelenen ve tartışılan konunun özeti, kararın gerekçesi, da-
yanağı ve varsa muhalif üyelerin gerekçeleri ile kayıt altına alınır. Kararları imzalamayan veya
karşı oy gerekçesini süresinde bildirmeyen üyeler toplantıya mazeretsiz olarak katılmamış sa-
yılır. 

(5) Danışma komitesi kararlarının banka içinde ilgili kişi ve birimlere iletilmesine ve
iç kontrol faaliyetlerinde dikkate alınmasına yönelik gerekli iş süreçleri oluşturulur.

(6) Danışma komitesi, yargılama süreci devam eden veya tamamlanmış iş ve işlemler
hakkında değerlendirmede bulunmaz.

Faizsiz bankacılık uyum faaliyetleri
MADDE 9 – (1) Faizsiz bankacılık uyum faaliyetlerinin amacı, bankanın gerçekleştir-

diği veya gerçekleştirmeyi planladığı faaliyetlerin ve yeni işlemler ile ürünlerin faizsiz banka-
cılık ilke ve standartlarına ve danışma komitesi tarafından alınan kararlara uyumunun sağlan-
masıdır.

(2) Faizsiz bankacılık uyum faaliyetleri asgari olarak; sunulan hizmetlerin, yapılan ya-
tırımların, müşterilerle, hizmet sağlayıcılarla ve üçüncü taraflarla imzalanan sözleşmelerin ve
gerçekleştirilen işlemlerin, hazırlanan politika, prosedür ve diğer kurum içi düzenlemelerin,
finansal tablolar, faaliyet raporları ve kamuya yapılan diğer açıklamaların, tanıtım ve reklam-
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ların, finansal ve finansal olmayan kurum içi raporlamaların, yetkili organlar tarafından alınan
kararların, banka ana sözleşmesi ile pay sahipleri ve personelle ilişkilerin faizsiz bankacılık
ilke ve standartları ile danışma komitesi kararlarına uyumunu sağlamaya yönelik kontrolleri
içerir.

(3) Faizsiz bankacılık uyum faaliyetleri çerçevesinde, faizsiz bankacılık ilke ve stan-
dartları ile danışma komitesi kararları ve bunların muhtemel etkileri hakkında yönetim kurulu
ve ilgili birim ve personel en kısa sürede bilgilendirilir.

(4) Faizsiz bankacılık uyum faaliyetleri, Yönetmelik çerçevesinde uyum kontrolleri ile
görevli birim, personel veya münhasıran faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına uyum sağlama
amacıyla teşkil edilen birim veya görevlendirilen personel tarafından yerine getirilir.

(5) Faizsiz bankacılık uyum faaliyetlerini yürüten birim veya personel, icra ettiği ça-
lışmalara ilişkin olarak asgari üç ayda bir denetim komitesine rapor sunar.

(6) Bankanın faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına uyum faaliyetlerini düzenleyen
politika ve prosedürleri, danışma komitesinin görüşü alındıktan sonra yönetim kurulunun ona-
yına sunulur.

Faizsiz bankacılık denetim faaliyetleri
MADDE 10 – (1) Faizsiz bankacılık denetim faaliyetlerinin amacı, banka faaliyetlerinin

faizsiz bankacılık ilke ve standartları ile danışma komitesi kararlarına uygun olarak yürütüldüğü
ve uyum fonksiyonunun etkinliği ve yeterliliği hususunda üst düzey yönetime, ortaklara ve
bankanın diğer paydaşlarına güvence sağlamaktır.

(2) Faizsiz bankacılık denetim faaliyetleriyle; faizsiz bankacılık uyum faaliyetlerinin
yeterliği ve etkinliği değerlendirilir, bankanın faaliyetlerinin ve işlemlerinin faizsiz bankacılık
ilke ve standartları ile danışma komitesi kararlarına uygunluğu denetlenir.

(3) Faizsiz bankacılık denetim faaliyetleri; Yönetmeliğin 22 nci maddesi çerçevesinde
iç denetim birimi tarafından yerine getirilir.

(4) Faizsiz bankacılık denetim faaliyetlerine ilişkin olarak denetim komitesine asgari
üç ayda bir rapor sunulur. Söz konusu raporlama yükümlülüğü, Yönetmeliğin 31 inci madde-
sinin dördüncü fıkrasında belirtilen rapor kapsamında da yerine getirilebilir. Denetim komitesi
gelen raporu, mütalaası ile birlikte en geç on iş günü içinde yönetim kuruluna sunar. 

(5) Denetim komitesi, faizsiz bankacılık uyum ve denetim faaliyetlerine ilişkin hazır-
lanan raporlar ve raporlarda yer verilen bulgulara yönelik alınan aksiyonları müzakere etmek
üzere danışma komitesi ile yılda asgari iki kez toplantı yapar.

Personel
MADDE 11 – (1)  Faizsiz bankacılık uyum ve denetim faaliyetlerinde ve danışma ko-

mitesi sekretaryasında görev alacak personelin ya katılım bankalarında asgari üç yıl görev yap-
mış olması ve faizsiz finans konusunda sertifikalı eğitim almış olması ya da faizsiz finans ala-
nında yüksek lisans veya doktora düzeyinde eğitim almış olması gerekir.

(2) Faizsiz bankacılık uyum ve denetim faaliyetlerinde ve danışma komitesi sekretar-
yasında görev alan personel görev ve sorumluluklarını tarafsız ve bağımsız şekilde icra eder.
Personel, bağımsızlığını ve tarafsızlığını zedeleyici nitelikte hususların bulunması halinde bun-
ları ilgili yöneticilere ve birimlere bildirir ve görevden çekilir.

(3) Katılım bankaları, istihdam ettikleri her personelin faizsiz bankacılık ilke ve stan-
dartları ile danışma komitesi kararlarına uygun şekilde görev icra edebilmesi ve yeterli düzeyde
bilgi ve donanıma sahip olmasına yönelik gerekli tedbirleri almak zorundadır.

Müşterilerin bilgilendirilmesi ve bireysel başvuru
MADDE 12 – (1) Bankaların müşterilerini faizsiz bankacılık ilke ve standartları kap-

samında ürün ve hizmetlerinin işleyişi, sözleşme hükümleri ile tarafların hak ve yükümlülükleri
konusunda yeterince ve etkili şekilde bilgilendirmesi esastır. Müşterilerin faizsiz bankacılık
ilke ve standartları ile danışma komitesi kararları kapsamında bilgilendirilmesine ilişkin usul
ve esaslar Kurumun görüşü alınmak suretiyle Birlik tarafından belirlenir.
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(2) Faizsiz bankacılık ilke ve standartlarının kapsamına giren hususlarda banka ile müş-
terisi arasındaki uyuşmazlıklar, müşterinin yazılı talebi ile danışma komitesi gündemine alınır
ve yazılı talebin tarihini izleyen 30 gün içinde karara bağlanır. Müşteri uyuşmazlık konusunda
danışma komitesinin aldığı kararı, değerlendirilmek üzere karar tarihini izleyen on beş gün
içinde Danışma Kuruluna götürme hakkına sahiptir. Danışma Kurulu, danışma komitesinin ka-
rarının iptal edilmesine, değiştirilmesine veya aynen uygulanmasına karar verebilir. Danışma
Kurulu, aynı nevideki uyuşmazlıkları bir arada değerlendirmeye ve ortak karar almaya yetki-
lidir.

Kamuoyunun bilgilendirilmesi
MADDE 13 – (1) Bankanın internet sitesinde danışma komitesi ve üyelerine ilişkin

bilgilere yer verilir.
Yönetim kurulunun sorumlulukları
MADDE 14 – (1) Banka yönetim kurulu bu Tebliğ kapsamında;
a) Bankada faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına uyuma ilişkin yapıların, görev ta-

nımlarının, yetki ve sorumlulukların, iş süreçlerinin, raporlama kanallarının belirlenmesi,
b) Bankanın ilgili personelinin faizsiz bankacılık ilke ve standartları ile danışma komi-

tesi kararları hakkında etkin şekilde bilgilendirilmesinin sağlanması,
c) Faizsiz bankacılık ilke ve standartları ile danışma komitesi kararlarına uyum konu-

sunda banka personelinin görev ve sorumluluklarının belirlenmesi,
ç) Danışma komitesi üyelerinin ve faizsiz bankacılık uyum ve denetim faaliyetlerinde

ve danışma komitesi sekretaryasında görev alan personelin görevlerinin icrasında menfaat ça-
tışmalarından uzak olmalarını sağlayacak tedbirlerin alınması,

d) Danışma komitesi üyelerinin ve faizsiz bankacılık uyum ve denetim faaliyetlerinde
ve danışma komitesi sekretaryasında görev alan personelin görevlerini yerine getirmesi için
ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgelere erişimini sağlayacak tedbirlerin alınması,

e) Danışma komitesi üyelerinin ve faizsiz bankacılık uyum ve denetim faaliyetlerinde
ve danışma komitesi sekretaryasında görev alan personelin mesleki gelişimlerini sağlamak
üzere eğitim programlarının oluşturulması ve uygulanması, ilgili mevzuat ve mevzuattaki de-
ğişiklikler hakkında yeterince ve zamanında bilgilendirilmesi, birbirleriyle ve bankanın yöne-
ticileri ve personeli ile bilgi ve tecrübe paylaşımı yapmasına ilişkin süreçlerin oluşturulması,

f) Faizsiz bankacılık ilke ve standartları ile danışma komitesi kararlarına herhangi bir
uyumsuzluğun tespiti halinde; uyumsuzluğu oluşturan iş ve işlemlerin durdurulması, uyum-
suzluk hususunda danışma komitesinin bilgilendirilmesi ve uyumsuzluğu ortadan kaldırmaya
yönelik planın hazırlanması,

g) Banka müşterilerinin faizsiz bankacılık ilke ve standartları kapsamında ürün ve hiz-
metlerinin işleyişi, sözleşme hükümleri ile tarafların hak ve yükümlülükleri konusunda bilgi-
lendirmesine ilişkin politika ve süreçlerin belirlenmesi,

ğ) Danışma komitesi üyelerinin ve danışma komitesinin aldığı kararların kamuoyuna
açıklanmasına ilişkin politika ve süreçlerin belirlenmesi,

h) Danışma komitesi üyelerinin, danışma komitesi toplantılarına katılan alanında uzman
kişilerin ve faizsiz bankacılık uyum ve denetim faaliyetlerinde ve danışma komitesi sekretar-
yasında görev alan personelin göreve başlama aşamasından itibaren Kanunun 73 üncü maddesi
kapsamındaki yükümlülükleri hakkında bilgi sahibi olmalarına ve yerine getirmelerine ilişkin
gerekli tedbirlerin alınması,

ile sorumludur.
(2) Banka yönetim kurulu, birinci fıkrada belirtilen sorumluluklarını yerine getirmek

üzere komiteler oluşturabilir.
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Kalkınma ve yatırım bankalarına ilişkin hükümler 
MADDE 15 – (1) Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 19 uncu madde-

sinin birinci fıkrasında sayılan yöntemlere dayalı olarak müşterilerine finansman sağlayan kal-
kınma ve yatırım bankaları, söz konusu finansman sağlama faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere
bu Tebliğ hükümlerine tabidir.

(2) Kalkınma ve yatırım bankaları, 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen danışma
komitesi tesis etme yükümlülüğünü, Birlik tarafından uygun görülen kuruluşlardan hizmet
alımı yapmak suretiyle de yerine getirebilir. Dışarıdan hizmet alınması durumunda bu Tebliğin
danışma komitesine ilişkin 4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 7 nci, 8 inci ve 12 nci maddeleri ile 14 üncü
maddenin birinci fıkrasının (h) bendi hükümleri kıyasen uygulanır.

(3) Faizsiz bankacılık uyum ve iç denetim faaliyetlerine ilişkin olarak 9 uncu maddenin
beşinci fıkrası ile 10 uncu maddenin dördüncü fıkrası çerçevesindeki raporlama sıklığı kalkın-
ma ve yatırım bankaları için asgari yılda bir olarak uygulanır.

(4) Faizsiz bankacılık uyum ve iç denetim sistemlerinde ve danışma komitesi sekretar-
yasında görev alacak personel için, 11 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen katılım ban-
kalarında asgari üç yıl görev yapmış olmaları şartı kalkınma yatırım bankaları hakkında uygu-
lanmaz. 

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki bankalar, bu Tebliğ hükümlerine

bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde uyum sağlamak zorundadırlar.
Usul ve esasların belirlenmesi
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Birlik, 12 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen usul ve

esasları bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde belirler.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Başkanı yürütür.
—— • ——

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 8513 Karar Tarihi: 29/08/2019
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNI 

Hatay 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7960 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Darıca Belediye Başkanlığından: 
1- Aşağıda özellikleri belirtilen Darıca Belediyesine ait taşınmazlar ihale ile satılacaktır. 

İhale “Bağlarbaşı Mah. İstasyon Caddesi No: 176 DARICA/KOCAELİ” adresindeki Darıca 
Belediye Binası 3. kattaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” açık artırma suretiyle yapılacaktır. 
Şartname bedeli 250 TL olup, Darıca Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden (Bağlarbaşı 
Mahallesi Ali Arıcan Caddesi No:51 2.Kat) temin edilebilir. 

 

Bölge Ada Parsel 
Parsel 

Alanı (m²) 

Muhammen 

Bedeli 
Geçici Teminat 

Şartname 

Bedeli 

İhale gün ve 

saati 

Darıca Cami 

Mah. 
2551 142 6211.46 7.578.017,80 TL 227.340,53 TL 250 TL 

26.09.2019 

Perşembe 

Saat:10.00 

Darıca Cami 

Mah. 
2551 141 1093.02 1.333.484,40 TL 40.004,53 TL 250 TL 

26.09.2019 

Perşembe 

Saat:10.10 

Darıca Cami 

Mah. 
2551 88 765.69 9.34.141,80 TL 28.024.25 TL 250 TL 

26.09.2019 

Perşembe 

Saat:10.20 

 

2 - Taşınmazların Özellikleri (İmar Durumu) :  
a) 2551 ada 142 nolu taşınmaz imar planında 960 m2 lik kısmı Yol kalan kısmı Zeytinlik 

Alanında kalmaktadır. Ayrık Nizam Hmaks:6.50 m Ön bahçe çekme mesafesi 10,00 m Komşu 

bahçe mesafesi 5,00 m, Emsal:0.10, Birden fazla bağımsız bölüm yapılamaz, Birden fazla bodrum 
kat yapılamaz. 

b) 2551 ada 141 nolu taşınmaz imar planında Zeytinlik Alanında kalmaktadır. Ayrık 

Nizam Hmaks:6.50 m Ön bahçe çekme mesafesi 10,00 m Komşu bahçe mesafesi 5,00 m, 
Emsal:0.10, Birden fazla bağımsız bölüm yapılamaz, Birden fazla bodrum kat yapılamaz. 

c) 2551 ada 88 nolu taşınmaz imar planında Zeytinlik Alanında kalmaktadır. Ayrık Nizam 

Hmaks:6.50 m Ön bahçe çekme mesafesi 10,00 m Komşu bahçe mesafesi 5,00 m, Emsal:0.10, 
Birden fazla bağımsız bölüm yapılamaz, Birden fazla bodrum kat yapılamaz. 

Bu alanlarda KASK dahilinde kalmak koşulu ile 70 m2’den küçük 250 m2’den büyük 

inşaat yapılamaz, şartları geçerlidir. Ayrıca yola terk işlemi ve yapı ruhsatı aşamasında Tarım 
Müdürlüğünün görüşünün alınması zorunludur.  

3- İhaleye girebilme şartları:(İstenilen Belgeler) 
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a) Kanuni ikametgah belgesi – Nüfus cüzdan fotokopisi  

b) Türkiye’de tebligat adresi beyanı 
c) Tüzelkişi olması halinde Ticaret veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge (2019 

yılına ait) Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri 
d) Vekaleten katılıyor ise; Noter tasdikli Vekaletname 
e) Ortak girişim olması halin de Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi  

Ayrıca ortaklardan her birine ait yukarıdaki maddelerde sayılan belgeler  
f) Geçici teminatın yatırıldığına dair belge 
g) İdareden satın alınarak okunup her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi. 

h) Darıca Belediyesinden borcu yoktur belgesi. 
4 - Bu hususta hazırlanan şartname ve ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğü servisinde 

mesai saatleri içerisinde bedelsiz görülebilir.250 TL bedelle isteyenlere verilir. 

5 - Tekliflerin en geç 25.09.2019 Çarşamba günü saat 17:00’a kadar Emlak ve İstimlak 
Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. 
Bu takdirde dış zarfa Komisyon Başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve 

soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 D.İ.K. 37. 
Maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Teklif 
sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son kesin teklif olarak 

kabul edilir. Postada gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir 
tutanakla tespit edilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon 
herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir 

sebeple geri alınamaz. 
6 - İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 2886 Sayılı 

Kanunun 17. maddesi gereğince ilan olunur.  7826/1-1 

—— • —— 
7 ADET YAKIT TANKI SATILACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 
1. Türk Hava Kurumu Gökçen Havacılık Taşımacılık Eğitim ve Petrol Ürünleri Ticaret 

A.Ş’ye ait 7 adet yakıt tankı tamamı Kapalı Zarf Açık artırma usulü ile 25 Eylül 2019 Çarşamba 
günü saat: 14.30’da ihale edilecektir. 

2. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün 

ve saatine kadar THK Genel Başkanlığı (Opera/ANKARA) adresine vereceklerdir. 
3. İstekliler bu işe ait şartnameyi 100.00 TL Karşılığında THK Genel Başkanlığı 

Malzeme Tedariği ve Lojistik Yönetimi Direktörlüğü (Opera /ANKARA) adresinden temin 

edebilirler. 
4. Türk Hava Kurumu Gökçen Havacılık Taşımacılık Eğitim ve Petrol Ürünleri Ticaret 

A.Ş 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel : THK Genel Başkanlığı (0312) 303 73 79 7890/1-1 
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DİK MİLLİ KOLONLU TİP POMPA ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı: Dik milli kolonlu tip pompa alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında 
hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği hükümleri çerçevesinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir.    

İhale kayıt numarası: 2019/436561 

Dosya no: 1921496 

1 - İDARENİN: 

a) Adres: Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2 67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası: Tel: 0.372  252 40 00 ( 70 Hat) 

Faks  : 0.372  251 19 00 

c) Elektronik posta adresi: 

2 - İHALE KONUSU MALIN: 

a) Niteliği, türü ve miktarı: Dik milli kolonlu tip pompa (1 adet) 

b) Teslim yeri: TTK Amasra TİM iş sahası / Amasra  BARTIN 

c) Teslim tarihi: İşe başlanmasını müteakip 90 takvim günüdür. 

3 - İHALENİN 

a) Yapılacağı yer: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 
Başkanlığı Toplantı Salonu Bülent Ecevit Caddesi No:125  ZONGULDAK   

b) Tarihi ve saati: 25.09.2019 Çarşamba günü saat : 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 
sunmaları gerekir. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 
elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası  
belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 
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f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 
girişim beyannamesi, 

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı  
ayrı  verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 
gereken kriterler; 

a. Pompalara ait performans eğrileri, 

b. Teknik şartname eki soru formu cevapları. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; yerli malı teklif eden yerli  firmaya %15 oranında 
fiyat avantajı uygulamak koşuluyla, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 
Başkanlığı Mithat paşa Mah.Bülent Ecevit Cad.No:125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 
görülebilir ve şartnameler  30,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 25.09.2019 Çarşamba günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 
sorumlu değildir.       

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10 - İstekliler teklif edilen bedelin  %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 
takvim günü  olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 
maddeler uygulanır; 

13.1.1-İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 
yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 7827/1-1 
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KALORİFER KAZANI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 
Işin Adı : Kalorifer kazanı alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği hükümleri çerçevesinde açık ihale usulü 
ile ihale edilecektir.  

İhale kayıt numarası : 2019/437791 
Dosya no : 1924497 
1- İDARENİN : 
a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2 
  67090-ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks numarası  : Tel: 0.372 252 40 00 ( 70 Hat) 
  Faks : 0.372 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi :  
2- İHALE KONUSU MALIN :  
a) Niteliği, türü ve miktarı : Kalorifer kazanı: 2 adet 
b) Teslim yeri : Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi iş yeri sahası. 

Amasra/BARTIN  
c) Teslim tarihi : İşe başlanmasını müteakip 60 takvim günüdür. 
3- İHALENİN :  
a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı       
  Bülent Ecevit Caddesi No: 125 - ZONGULDAK 
b) Tarihi ve saati : 26.09.2019 Perşembe günü saat : 15:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 
4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 
a)-Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b)- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c)- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
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d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e)- Şartnamede belirtilen geçici teminat, 
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
g)- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 
h)- İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 
4.2.1- Teknik şartname cevapları 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif , yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında 

fiyat avantajı uygulamak koşuluyla, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 
7- İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah.Bülent Ecevit Cad.No:125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 
görülebilir ve şartnameler 30,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler en geç 26.09.2019 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 
sorumlu değildir.   

9- İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10- İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 
geçici teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  
13- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 
13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 7842/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 7955/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 7956/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 7957/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 7958/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 7959/1-1 
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İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım San. ve Tic. Anonim Şirketinden: 

 
 7952/1-1 

  



Sayfa : 30 RESMÎ GAZETE 14 Eylül 2019 – Sayı : 30888 

 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden: 

 
 7942/1-1 
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden: 

 
 7943/1-1 
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden: 

 
 7944/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 
A-2019 dönemi için tespit edilen ihtiyaç durumuna göre Bakanlığımızca yazılı yarışma 

sınavı ve mülâkat ile  9-5 dereceli kadrolara;  
1) 1000 adlî yargı hâkim ve savcı adayı, 
2) 200 avukatlık mesleğinden hâkim ve savcı adayı, 
3) 100 idari yargı hâkim adayı, 
alınacak olup, yazılı yarışma sınavları, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 

tarafından 29 Aralık 2019 Pazar günü Ankara’da iki oturumda yapılacaktır. 
a) Adli Yargı, Adli Yargı-Avukat ve İdari Yargı Sınavlarının tümü için başvuru yapan 

adaylar, Adli Yargı ve İdari Yargı Sınavlarının ikisi için de başvuru yapan adaylar ile sadece Adli 
Yargı Sınavına başvuran adayların sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00’da 
tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. 

b) Adli Yargı ve Adli Yargı-Avukat Sınavlarının ikisi için de başvuru yapan adayların 
sınav binalarına alınma işlemleri sınavın sabah oturumunda saat 10.00’da, öğleden sonra 
oturumunda ise saat 15.30’da tamamlanacaktır. Adaylar, sınavın sabah oturumunda saat 
10.00’dan sonra öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına 
alınmayacaklardır. 

c) İdari Yargı ve Adli Yargı-Avukat Sınavlarının ikisi için de başvuru yapan adaylar ile 
sadece İdari Yargı Sınavına veya sadece Adli Yargı-Avukat Sınavına başvuru yapan adayların 
sınav binalarına alınma işlemleri saat 11.00’de tamamlanacaktır. Adaylar, saat 11.00’den sonra 
sınav binalarına alınmayacaklardır.  

d) Adli Yargı-Avukat Sınavı için de başvuru yapan adayların öğleden sonra oturumu için 
sınav binalarına alınma işlemleri saat 15.30’da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 15.30’dan sonra 
sınav binalarına alınmayacaklardır.  

B-Sınavlara Başvurular:  
Sınava başvurular, 31 Ekim - 7  Kasım 2019  tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM 

başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin 
https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını 
tamamlayacaklardır. Başvuru merkezleri listesi başvuru süresi içinde ÖSYM’nin internet 
adresinde sınava başvuru bilgileri içerisinde yer alacaktır. ÖSYM başvuru merkezleri başvuruları, 
resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alacaklardır.  

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı (*) bulunan adaylar, başvuru 
işlemlerini bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet 
adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile) veya diledikleri bir başvuru 
merkezlerinde yapacaklardır. 

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı bulunmayan adaylar ise başvuru 
işlemlerini bir başvuru merkezinden yapacaklardır. Posta yoluyla başvuru alınmayacaktır.   

* Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve 
ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır.* 

Adayların eğitim bilgileri, Yükseköğretim Bilgi Sisteminden (YÖKSİS) alınarak başvuru 
ekranına yansıtılacaktır. YÖKSİS’te eğitim bilgisi bulunmayan (yurt dışı, askeri okul mezunları 
ile ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden yabancı uyruklu numarası edinen (0 ile başlayan Y.U. 
numarası) adaylar) adayların ise varsa ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki eğitim bilgileri 
başvuru ekranına yansıtılacaktır. 
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YÖKSİS kaynaklı olmayan eğitim bilgisinde (yurt dışı, askeri okul mezunları ile ÖSYM 
Aday İşlemleri Sisteminden yabancı uyruklu numarası edinen (0 ile başlayan Y.U. numarası) 
adaylar), düzeltme/değişiklik bulunan adaylar başvurularını bir başvuru merkezinden 
yapacaklardır. 

ÖSYM tarafından yapılan; başvuruların alınması, sınavın uygulanması, güvenlik 
önlemleri, sınav ücretinin yatırılması, sonuçlara itiraz vb. sınav ile ilgili güncel gelişmeler, 
başvuru tarihlerinde ÖSYM tarafından adaylara duyurulacaktır. 

Başvurusunu bir başvuru merkezinden yapacak adaylar, ÖSYM’nin internet adresinden 
edinecekleri Aday Başvuru Formunu (Sınava başvuru tarihlerinde yayımlanacaktır.) doldurmuş 
olarak ÖSYM Başvuru Merkezlerine şahsen başvuracaklardır. Adayların başvurularını yaparken, 
doldurulmuş Aday Başvuru Formu ile birlikte nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya 
geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarının aslını yanlarında bulundurmaları zorunludur (Nüfus 
cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında Nüfus ve 
Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya 
kadar geçerli olan fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi”nin aslı 
geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir.). 

YÖKSİS’te ve ÖSYM arşivinde eğitim bilgisi bulunmayan veya bu bilgilerinde 
düzeltme/değişiklik olan adayların hukuk fakültesinden mezun olduğuna dair diploma veya 
mezuniyet belgesi ile yabancı bir hukuk fakültesini bitirenlerin ise diploma veya mezuniyet 
belgesi ile Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip 
başarılı olduğuna dair belgeyi, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar 
bakımından, hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idarî 
bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim yapmış veya bunlara 
denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olduğuna dair belgeyi (Belgelerin 
onaylı örneği de kabul edilir.) başvuruda yanlarında bulundurmaları ve belgelerinin onaylı bir 
örneğini başvuru merkezi görevlisine teslim etmeleri zorunludur. 

Başvuru ekranına yansıtılan YÖKSİS kaynaklı eğitim bilgileri, ÖSYM başvuru 
merkezlerinde değiştirilemez. YÖKSİS’teki eğitim bilgilerinde eksiklik/düzeltme olan adayların 
başvuru süresi içinde kendi üniversitelerine başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları 
gerekmektedir.  

YÖKSİS’te eğitim bilgisi bulunmayan adaylardan (yurt dışı, askeri okul mezunları ile 
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden yabancı uyruklu numarası (0 ile başlayan YU numarası) 
edinenler) ÖSYM arşivinde de eğitim bilgisi bulunmayan veya ÖSYM arşivindeki eğitim 
bilgilerinde düzeltme/değişiklik bulunanların bu bilgileri ÖSYM başvuru merkezlerince başvuru 
aşamasında değiştirilebilecek/düzeltilebilecektir. 

Başvuru merkezi görevlisi tarafından adayın Aday Başvuru Formundaki bilgileri ile 
birlikte web kamerayla alınacak fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır (ÖSYM kayıtlarında 
geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adayların fotoğraflarının çekilmesi sistem tarafından 
engellenmektedir.). Fotoğraf, adayın fiziksel olarak tanınmasını sağlayacak nitelikte olmalıdır.  

Başvuruda adayların kimlik, eğitim, iletişim bilgileri ile birlikte hangi sınava katılacakları 
bilgisi de aşağıdaki şekilde alınacaktır: 

• 2019-Adli Yargı Sınavına katılacağım. 
• 2019-Adli Yargı-Avukat Sınavına katılacağım. 
• 2019-İdari Yargı Sınavına katılacağım. 
Adaylar, başvuru şartlarını taşımaları halinde, formda ve sistemde yer alan kutucuklardan 

bir veya birden fazlasını işaretlemek suretiyle, birden fazla sınava başvuru yapabileceklerdir. 
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Başvuru merkezi görevlisi adayın bilgilerini ve fotoğrafını elektronik ortama aktardıktan 
sonra yazıcıdan alacağı Aday Başvuru Kayıt Bilgileri formunu kontrol etmesi için adaya 
verecektir. Aday belgeyi kontrol edecek ve bilgiler doğru ise imzalayıp görevliye onaylaması için 
geri verecektir. Bu aşamadan sonra kişisel bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu olacaktır. Belge 
üzerindeki onay kodu sisteme girildikten ve sınav ücreti yatırıldıktan sonra başvuru 
tamamlanacaktır. Onay kodu girilmeyen ve sınav ücreti yatırılmayan başvurular 
tamamlanmayacağı için geçersizdir ve sorumluluk adaya aittir. 

Bir başvuru merkezinden başvuru yapan adaylar, başvuru hizmeti ücreti ödeyeceklerdir. 
ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak internet aracılığıyla 

başvuru yapan adayların başvurularının tamamlanması için başvuru ekranında “Başvuru İşlemi 
ÖSYM’ye Bildirilmiştir.” açıklamasını mutlaka görmeleri, sınav ücretini yatırmaları ve aday 
başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak, başvurunun diğer aşamalarında 
gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekmektedir. 

Adaylar başvuru işlemini yaptıktan sonra sınav ücretini ödeyerek başvurularını 
tamamlayacaklardır.  

Sınav ücreti; 1 sınava katılan adaylar için 216,00 TL, 2 sınava katılan adaylar için 324,00 
TL, 3 sınava katılan adaylar için 432,00 TL’dir  

Sınav ücreti, 31 Ekim - 8 Kasım 2019 tarihleri arasında ÖSYM’nin internet sayfasında yer 
alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına yatırılacaktır. Adaylar 
bankalardan sınav ücreti ödemesi yapmamalıdır. Ödeme işlemlerinden kaynaklanabilecek 
hatalardan ÖSYM ve Adalet Bakanlığı sorumlu olmayacaktır. Adaylar, başvuru işlemini 
yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Sınav ücretini süresi 
içinde yatırmayan adayların başvuru kayıt bilgileri iptal edilecektir. 

Başvuru bilgileri sisteme kaydedilen ancak, sınav ücretini süresi içinde yatırmayan 
adayların başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek ve bina/salon atamaları yapılmayacağından bu 
adaylara Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.  

Engel/sağlık sorunu olan adaylar, bir üniversite veya devlet hastanesinden alacakları 
sağlık kurulu raporları ile belgelendirmek kaydıyla engel/sağlık durumlarına uygun olarak 
“Engelli Salonu”nda sınava alınacaklardır.  

Adayların Aday Başvuru Formuna yazdıkları bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. 
Aday Başvuru Formuna yazılan bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan 
aday sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, 
aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir. 

C-Başvuru Koşulları: 
2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre adaylığa atanacakların aşağıdaki şartları 

taşımaları gerekmektedir: 
a) Türk vatandaşı olmak, 
b) Adli yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idari yargı hâkim adaylığı için giriş sınavının 

yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını (doğum tarihi 01.01.1984 ve daha 
sonra olanlar) doldurmamış olmak, 

Avukatlık mesleğinden alınacak adlî yargı hâkim ve savcı adaylığı için; yazılı yarışma 
sınav tarihi itibariyle avukatlık mesleğinde fiilen en az üç yıl çalışmış olmak, yazılı giriş sınavının 
yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 45 yaşını (doğum tarihi 01.01.1974 ve daha 
sonra olanlar) doldurmamış olmak, 
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c) Adlî yargı – avukatlık adlî yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya 
yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye‘deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik 
kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, 

İdarî yargı adayları için; Hukuk Fakültesi veya Hukuk Bilgisine programlarında yeterince 
yer veren Siyasal Bilgiler, İdari Bilimler, İktisat ve Maliye alanlarından en az dört yıllık 
yükseköğrenim mezunu olmak, Yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk 
fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olanlar ile Hukuk 
Fakültesi dışında hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, 
idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim yapmış veya bunlara 
denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak, 

d) Kamu haklarından yasaklı olmamak, 
e) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini 

yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak, 
f) Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel 

olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı 
şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak, 

g) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile 
Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 
sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir 
suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma 
suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere 
üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma 
altında olmamak, 

h)Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış 
olmak. 

D-Başvuru işlemini yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, başvuru koşullarını 
taşımadığı hâlde sınav ücretini yatıran, başvurusu geçersiz sayılan, birden fazla sınav ücreti 
yatıran, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda 
başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, 
aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler iade edilmez. 

E-Adalet Bakanlığı tarafından başvurusu kabul edilerek T.C. Kimlik Numarası ÖSYM’ye 
bildirilen adaylar için ÖSYM tarafından (katılacağı oturumlara göre) Sınava Giriş Belgesi 
düzenlenecektir. Belge üzerinde adayın hangi bina ve salonda sınava gireceği ile adayın girmek 
istediği sınav tür/türleri, sınav tarihi ve saatleri yer alacaktır. Adaylar başvuru bilgilerine 
(katılacakları sınav/sınavlara göre) uygun olarak ayrı sınav binalarına atanacaklardır. 

F- Adaylar sınava, sınavın yapılacağı hafta içerisinde, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr 
internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecekleri Sınava Giriş 
Belgesi ve nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış 
pasaportunun aslı ile kabul edilecektir. Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik 
süresi dolmamış pasaport dışında İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 
tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı, imzalı-
mühürlü/barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi”nin aslı geçerli kimlik belgesi kabul 
edilecektir. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler 
sınava giriş için geçerli belgeler olarak kabul edilmeyecektir. Nüfus cüzdanında soğuk damga 
basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğrafı ve 
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T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, 
güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (T.C. Kimlik Numarası elle veya 
daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik 
süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı hâlde 
Sınav Koordinatörlerinin, ÖSYM Temsilcilerinin, bina veya salon görevlilerinin kararıyla 
herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı ÖSYM Yönetim Kurulunca 
geçersiz sayılacaktır.  

G- ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine erişim için şifresini unutan adaylar, ÖSYM Sınav 
Koordinatörleri/yetkili Başvuru Merkezlerine nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya 
geçerlilik süresi dolmamış pasaportları ile şahsen başvurarak ücreti karşılığında yeni şifrelerini 
edinebileceklerdir (Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış 
pasaport dışında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik 
kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu 
“Geçici Kimlik Belgesi”nin aslı geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir.). Şifrenin edinilmesi ile 
ilgili ayrıntılı bilgi ÖSYM’nin internet sayfasında bulunmaktadır. 

H-Bireysel olarak internet aracılığıyla veya ÖSYM başvuru merkezleri (Tüm il/ilçe 
ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri) aracılığıyla elektronik ortamda başvuru yaptıktan sonra;  

Avukatlık Mesleğinden Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavına 
Girmek İsteyenler;  

1)Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet sayfasından 
(http://www.pgm.adalet.gov.tr/formlar.html) temin edecekleri Avukatlık Mesleğinden Adli Yargı 
Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı Başvuru Formu ( bu form eksiksiz bir şekilde 
doldurulacaktır.),  

2)Avukatlık Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Sınavına başvuranların yazılı sınav 
tarihi itibariyle fiilen üç yıl avukatlık yaptığını tespit etmek amacıyla,  

a-)Serbest Avukatlık Yapanlar İçin:  
aa)Fiilen avukatlık yapılan tarihleri gösteren kayıtlı olunan barodan alınacak baro yönetim 

kurulu kararının aslını,   
ab)Baroya kaydı devam ederken bir kurum veya kuruluşta çalışanlar, çalıştıkları kurum ve 

kuruluştan alacakları hizmet belgesi aslını, ( Bu belgenin çalışma süresinin başlangıcını, çalışma 
bitmiş ise bitiş tarihini ve hangi unvanda çalışıldığını göstermesi gerekmektedir. )  

b-)Kamu kurum ve kuruluşlarında avukatlık hizmetleri sınıfında veya sözleşmeli olarak 
görev yapan avukatlar ile avukatlık ruhsatnamesine sahip hukuk müşavirleri için:  

ba)Avukatlık ruhsatnamesinin örneğini,  
bb)Avukat veya hukuk müşaviri olarak görev yaptığı süreleri gösteren ilgili kurumdan 

alınacak hizmet belgesinin aslını,  
bc-)Kamu kurum ve kuruluşlarında avukatlık hizmetleri sınıfında kadrolu veya sözleşmeli 

olarak görev yapan avukatlar ile avukatlık ruhsatnamesine sahip hukuk müşavirleri, serbest 
avukatlıkta geçirdikleri süreyle birlikte fiilen üç yılı tamamlamaları halinde serbest avukatlık 
yaptıkları dönem için fiilen avukatlık yaptıkları tarihleri gösteren kayıtlı oldukları barodan 
alacakları baro yönetim kurulu kararının aslını,  

(Başvuru tarihi itibarıyla üç yılı doldurmamakla birlikte yazılı yarışma sınavı tarihi 
itibariyle bu süreyi dolduracak olanlar yazılı sınava katılma hakkına sahiptirler. Ancak bu 
durumdaki ilgililerin mülâkata katılmaya hak kazanmaları halinde; başvuru tarihi ile yazılı 
yarışma sınavı tarihi arasındaki dönemde fiilen avukatlık yaptığını mülâkattan önce, ayrıca 
belgelemeleri gerekmektedir.)  
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3) Erkek adaylar için askerlik yaptığına veya ilişiği olmadığına ya da ertelendiğine yahut 
yedeğe geçirilmiş olduğuna dair belgeyi, (Askerlik yapılmış ise, alınacak olan belgenin askerliğin 
yapıldığı tarihleri gösterir olması gerekmektedir. Üç yıllık fiili avukatlık süresi hesaplanırken 
askerlikte geçirilen süreler hesaba dahil edilmeyecektir.)  

Hukuk Fakültesi Mezunları Dışında İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavına 
girmek isteyenler: 

Hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren Siyasal Bilgiler, İdari Bilimler, İktisat 
ve Maliye alanlarından en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olan adayların anılan alanlarda 
hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer verilip verilmediğinin tespit edilmesi 
amacı ile bu adayların mezuniyet belgeleri ile birlikte transkript belgelerini, (belgelerin onaylı 
örneği kabul edilir.) 

I-Avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adayları ile hukuk fakültesi mezunları 
dışında, hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren Siyasal Bilgiler, İdari Bilimler, İktisat 
ve Maliye alanlarından en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olan adaylar yukarıdaki H 
bendinde istenilen belgelerini, 31 Ekim - 7 Kasım 2019 tarihleri arasında Adalet Bakanlığı 
Personel Genel Müdürlüğü Hâkim Adaylığı Şube Müdürlüğüne bizzat teslim ederek ya da 
ilgilinin bulunduğu yer Cumhuriyet başsavcılığınca yapılacak işlemler sonrasında (masrafı ilgilisi 
tarafından verilmek suretiyle) APS yoluyla gönderecektir. 

(Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı, Hukuk Fakültesi Mezunu Olup İdari Yargı Hakim 
Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavına Girecek Adaylardan Evrak İstenmeyecektir.)   

İ-Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile idari yargı hâkim adaylarından hukuk alanında 
doktora yapmış ve giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla (doğum tarihi  
01.01.1984 ve daha sonra olanlar) otuzbeş yaşını doldurmamış olanlar ile Avukatlar için Adli 
Yargı Hâkim ve Savcı Adaylarından yazılı yarışma sınavının yapıldığı tarih itibariyle fiilen 3 yıl 
avukatlık ve hukuk alanında doktora yapmış olup giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının 
birinci günü itibarıyla (doğum tarihi 01.01.1974 ve daha sonra olanlar) kırkbeş yaşını 
doldurmamış olanlar yazılı sınavdan muaftırlar, bu şartları taşıyan adaylar sadece mülâkata tâbi 
tutulacaklardır. Bu nedenle başvuruları elektronik ortamda alınmayacaktır.  

Adli yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idarî yargı hâkim adaylığına hukuk alanında 
doktora yapmış olup ve bu sebeple başvuranlar, lisans mezunu olduğunu ve hukuk alanında 
doktora yaptığını gösteren diploma suretiyle, başvuru formunu,  (Adalet Bakanlığı Personel Genel 
Müdürlüğü internet sitesindeki formlar bölümünde yer alan ilgili Sınav Başvuru Formu)  

Avukatlık adlî yargı hâkim adaylarından hukuk alanında doktora yapmış olanlar hukuk 
fakültesinden mezun olduğunu ve hukuk alanında doktora yaptığını gösteren diploma suretlerini 
ve fiilen avukatlık yaptığı tarihleri gösteren baro yönetim kurulu kararı aslı veya kamu kurum 
kuruluşlarında çalışmakta ise hizmet belgesinin aslı ve avukatlık ruhsatnamesi örneği ile başvuru 
formunu, (Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet sitesindeki formlar bölümünde 
yer alan ilgili Sınav Başvuru Formu)  

31 Ekim - 7 Kasım 2019 tarihleri arasında Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 
Hâkim Adaylığı Şube Müdürlüğüne vermeleri ya da masrafını ödemek şartıyla bulundukları yer 
Cumhuriyet başsavcılığınca yapılacak işlemler sonrasında APS yoluyla göndermeleri 
gerekmektedir. 

Avukatlık adli yargı hâkim ve savcı adaylığı yazılı yarışma sınavı için adayların başvuru 
formuna yazdıkları bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Aday, Başvuru Formuna yazılan 
bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan sorumlu olacaktır. Mülakat 
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öncesinde istenilen belgeleri teslim etmeyen, gerçeğe aykırı beyanda bulunan 2802 Sayılı 
Kanunda belirtilen nitelikleri taşımadığı tespit edilen adaylar mülakata alınmayacak olup aradan 
geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir. 

Eksik evrakı olan veya başvuru koşullarını taşımadığı tespit edilenlerin başvuruları kabul 
edilmeyecek ve ÖSYM’ye gönderilecek başvuru listesine dâhil edilmeyeceklerdir.  

Avukat adli yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idari yargı hâkim adaylığı yazılı yarışma 
sınavına girecek adayların başvuru formları ile ekleri, şartların mevcut olup olmadığı açısından 
incelenecek, şartları taşıyanların adı ve soyadı yazılı liste Bakanlığımız www.pgm.adalet.gov.tr 
adresinde 10 Aralık 2019 tarihinde ilân edilecektir. Şartları taşımadığı tespit edilenlere durumları 
bildirilecek olup, bu adaylar yazılı sınava alınmayacaklardır. 

Sınav için gerekli olan iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete her bir aday için 
ÖSYM tarafından temin edilecektir. Tüm adaylar, 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan “Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına 
İlişkin Yönetmelik” hükümlerine ve diğer ilgili mevzuata uymak zorundadır. Sınav bina/salonları 
ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Kamera kayıtları 
gerektiğinde kanıt olarak kullanılacaktır. 

J-Sınavın Yapılma Şekli ve Değerlendirilmesi: 
Adaylar testteki soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına 

işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında 
değerlendirilecektir. 

Her aday sınavda, başvurduğu sınava ve diğer başvuru bilgilerine uygun soru kitapçığını 
ve kendisi adına düzenlenmiş cevap kâğıdını kullanacaktır. Cevap kâğıdında adayın adı, soyadı, 
T.C. Kimlik Numarası ve fotoğrafı yer alacaktır. Aday, verilen cevap kâğıdının kendisine ait olup 
olmadığını, sınava başlamadan önce kendilerine verilen sınav evrakı ile Sınava Giriş 
Belgelerindeki bilgilerin uyuşup uyuşmadığını kontrol edecektir. Bilgilerin doğruluğunu kontrol 
etmekten aday kendisi sorumlu olacaktır. Gerekli incelemeyi yaptıktan sonra sınav evrakı 
bilgisinde uyumsuzluk tespit eden aday, salon başkanına başvurarak Sınava Giriş Belgesindeki 
bilgilere göre düzenlenmiş sınav evrakını edinecektir. Gerekli kontrolü yapmadan kendisi için 
düzenlenmemiş sınav evrakını kabul edip kullanan, cevap kâğıdında kendisine ait olmayan 
bilgiler verdiği tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılır. 

Adaylar, başvurudaki sınav tercihlerine göre ilgili testin sorularını cevaplayacaklardır.  
I)Adli Yargı, Adli Yargı-Avukat ve İdari Yargı Sınavlarının tümüne de katılacak adaylar, 

sınava saat 10.15’te başlayacaklardır. Bu adaylara önce Adli Yargı Testinin soru kitapçığı 
verilecektir. Bu test için verilen cevaplama süresi tamamlandıktan sonra testin soru kitapçıkları 
adaylardan toplanacak ve Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinin 
soru kitapçığı adaylara verilecektir. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi 
Testinin cevaplama süresi saat 11.15’te başlayacaktır. Bu test için verilen cevaplama süresi de 
tamamlandıktan sonra testin soru kitapçıkları adaylardan toplanacaktır. Adaylara sınavın sabah 
oturumda son olarak İdari Yargı Testinin soru kitapçığı verilecektir. İdari Yargı Testinin 
cevaplama süresi saat 12.45’te başlayacaktır. Adaylar, Adli Yargı-Avukat Testini ise öğleden 
sonra oturumunda alacaklardır. Adli Yargı-Avukat Testinin cevaplama süresi saat 15.45’te 
başlayacaktır. 

II)Adli Yargı ve İdari Yargı Sınavlarının ikisine katılacak adaylar, sınava saat 10.15’te 
başlayacaklardır. Bu adaylara önce Adli Yargı Testinin soru kitapçığı verilecektir. Bu test için 
verilen cevaplama süresi tamamlandıktan sonra testin soru kitapçıkları adaylardan toplanacak ve 
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Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinin soru kitapçığı adaylara 
verilecektir. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinin cevaplama 
süresi saat 11.15’te başlayacaktır. Bu test için verilen cevaplama süresi de tamamlandıktan sonra 
testin soru kitapçıkları adaylardan toplanacaktır. Adaylara son olarak İdari Yargı Testinin soru 
kitapçığı verilecektir. İdari Yargı Testinin cevaplama süresi saat 12.45’te başlayacaktır.  

III)Adli Yargı ve Adli Yargı-Avukat Sınavlarının ikisine katılacak adaylar, sınava saat 
10.15’te başlayacaklardır. Bu adaylara önce Adli Yargı Testinin soru kitapçığı verilecektir. Bu 
test için verilen cevaplama süresi tamamlandıktan sonra testin soru kitapçıkları adaylardan 
toplanacak ve Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinin soru kitapçığı 
adaylara verilecektir. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinin 
cevaplama süresi saat 11.15’te başlayacaktır. Bu test için verilen cevaplama süresi de 
tamamlandıktan sonra testin soru kitapçıkları ve cevap kâğıtları adaylardan toplanacaktır. 
Adaylar, Adli Yargı-Avukat Testini ise öğleden sonra oturumunda alacaklardır. Adli Yargı-
Avukat Testinin cevaplama süresi saat 15.45’te başlayacaktır. 

IV)İdari Yargı ve Adli Yargı-Avukat Sınavlarının ikisine de katılacak adaylar, sınava saat 
11.15’te başlayacaklardır. Bu adaylara önce Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan 
Bilgisi Testinin soru kitapçığı verilecektir. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan 
Bilgisi Testinin cevaplama süresi saat 11.15’te başlayacaktır. Bu test için verilen cevaplama 
süresi tamamlandıktan sonra testin soru kitapçıkları adaylardan toplanacaktır. Adaylara sınavın 
sabah oturumda son olarak İdari Yargı Testinin soru kitapçığı verilecektir. İdari Yargı Testinin 
cevaplama süresi saat 12.45’te başlayacaktır. Adaylar, Adli Yargı-Avukat Testini ise öğleden 
sonra oturumunda alacaklardır. Adli Yargı-Avukat Testinin cevaplama süresi saat 15.45’te 
başlayacaktır. 
 

V)Sadece Adli Yargı sınavına katılacak adaylar, saat 10.15’te sınava başlayacaklardır. Bu 
adaylara önce Adli Yargı Testinin soru kitapçığı verilecek, bu test için verilen cevaplama süresi 
tamamlandıktan sonra testin soru kitapçıkları adaylardan toplanacak ve Genel Yetenek ve Genel 
Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinin soru kitapçığı verilecektir.  Genel Yetenek ve Genel 
Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinin cevaplama süresi saat 11.15’te başlayacaktır. 

VI)Sadece İdari Yargı sınavına katılacak adaylar, saat 11.15’te sınava başlayacaklardır. 
Bu adaylara önce Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinin soru 
kitapçığı verilecektir. Bu test için verilen cevaplama süresi tamamlandıktan sonra testin soru 
kitapçıkları adaylardan toplanacaktır. Daha sonra adaylara İdari Yargı Testinin soru kitapçığı 
verilecektir. İdari Yargı Testinin cevaplama süresi saat 12.45’te başlayacaktır. 

VII)Sadece Adli Yargı-Avukat sınavına katılacak adaylar, saat 11.15’te sınava 
başlayacaklardır. Bu adaylara sınavın sabah oturumunda Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 
Ortak Alan Bilgisi Testinin soru kitapçığı verilecektir. Bu test için verilen cevaplama süresi 
tamamlandıktan sonra testin soru kitapçıkları ve cevap kâğıtları adaylardan toplanacaktır. 
Adaylar, Adli Yargı-Avukat Testini öğleden sonra alacaklardır. Adli Yargı-Avukat Testinin 
cevaplama süresi saat 15.45’te başlayacaktır. 

Tüm adaylar, Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testini 
cevaplamak zorundadır. Bu testte 65 soru bulunacak cevaplama süresi 80 dakika olacaktır.  

Adaylara, başvurudaki sınav tercihlerine uygun kitapçık verilecektir. Bu test/testlerde yer 
alan 35’er soru için cevaplama süresi 50’şer dakika olacaktır.  
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Adaylara sabah oturumu için tek cevap kâğıdı, öğleden sonra oturumu için tek cevap 
kâğıdı verilecektir. Cevap kâğıtları, her adayın cevaplayacağı son testin cevaplama süresi 
tamamlandıktan sonra adaylardan toplanacaktır. 

Tüm adayların, Sınava Giriş Belgelerinde yazılı “Sınav Saati”nden en az 1 saat önce 
sınava girecekleri binanın önünde hazır bulunmaları zorunludur. 

Birden fazla testin uygulandığı sınav salonlarında sınav evrakının dağıtılması ve 
toplanmasında ara verilmeyecektir. Sınav evrakının toplanması ve dağıtılması esnasında adayların 
sınav salonundan çıkmaları veya sınav salonuna girmeleri kesinlikle yasaktır. Sınav salonundan 
ayrılan bir aday her ne sebeple olursa olsun tekrar sınav salonuna alınmayacaktır. 

Sınavda sorular çoktan seçmeli olacak ve aşağıdaki konulardan oluşacaktır: 
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testi: Tüm adaylar için ortak 

ve zorunlu testlerden oluşur. 
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe, Matematik, Türk Kültür ve Medeniyetleri, 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Temel Yurttaşlık Bilgisi konularıyla ilgili sorulardan, 
Ortak Alan Bilgisi Testi: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdarî Yargılama Usulü, Hukuk 

Yargılama Usulü ve Medeni Hukuk konularıyla ilgili sorulardan oluşur. 
Adli Yargı Testi: Bu test, Adli Yargı Sınavına başvuran adaylar içindir. 
Adli Yargı Testi: Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Yargılama Usulü, Ticaret Hukuku, 

İcra ve İflas Hukuku konularıyla ilgili sorulardan oluşur.  
Adli Yargı-Avukat Testi: Bu test, Adli Yargı-Avukat Sınavına başvuran adaylar içindir. 
Adli Yargı-Avukat Testi: Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Yargılama Usulü, Ticaret 

Hukuku, İcra ve İflas Hukuku konularıyla ilgili sorulardan oluşur.  
İdari Yargı Testi: Bu test, İdari Yargı Sınavına başvuran adaylar içindir. 
İdari Yargı Testi: Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ceza Hukuku (Genel Hükümler), 

Vergi Hukuku, Vergi Usul Hukuku, Maliye-Ekonomi konularıyla ilgili çoktan seçmeli sorulardan 
oluşur.  

Her sınav kendi içinde değerlendirmeye alınacaktır. Değerlendirme sırasında yalnız doğru 
cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.  

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen 
sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması 
suretiyle puanlama yapılacaktır. 

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi/konuları yirmi (20) tam puan üzerinden; Alan 
Bilgisi Testi/konuları seksen (80) tam puan üzerinden ayrı ayrı değerlendirilecektir.  

Bu hesaplamada Alan Bilgisi Testi; Ortak Alan Bilgisi Testi (35 soru) ile Adli Yargı Testi 
(35 soru) / Adli Yargı-Avukat Testi (35 soru) / İdari Yargı Testi (35 soru) toplamını (70 soru) 
ifade eder. Bu değerlendirme yapılırken Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi konuları ile Alan 
Bilgisi Testi konuları kendi aralarında eşit olarak puanlandırılacaktır.  

Buna göre; Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi’nde bulunan 5 konu ile Alan Bilgisi 
Testinde bulunan 10 konu ayrı birer alt test olarak değerlendirilecektir. Bu 15 alt test için 
adayların ham puanları ayrı ayrı hesaplanacaktır. Her alt test için sınava giren adayların ham 
puanları kullanılarak ortalama ve standart sapma değerleri bulunacaktır. Bulunan ortalama ve 
standart sapma değerleri kullanılarak her alt test için adayların ham puanları, ortalaması 50 ve 
standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.  
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Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi’nde bulunan 5 alt test için hesaplanan standart 
puanların her biri 0,2 ağırlıklandırma katsayısıyla çarpılarak toplanacak ve Genel Yetenek ve 
Genel Kültür Testi Ağırlıklı Puanı bulunacaktır.  

Alan Bilgisi Testi’nde bulunan 10 alt test için hesaplanan standart puanların her biri 0,1 
ağırlıklandırma katsayısı ile çarpılarak toplanacak ve Alan Bilgisi Testi Ağırlıklı Puanı 
bulunacaktır.  

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Ağırlıklı Puanı, en büyüğü 20, en küçüğü Genel 
Yetenek ve Genel Kültür Testi’nin bütününde hesaplanan en düşük ham puan değerinin 2/3 ile 
çarpılması sonucu bulunacak değer olacak şekilde puanlara dönüştürülecek ve bu puan Genel 
Yetenek ve Genel Kültür Testi Başarı puanı olarak adlandırılacaktır.  

Alan Bilgisi Testi Ağırlıklı Puanı, en büyüğü 80, en küçüğü Alan Bilgisi Testi’nin 
bütününde hesaplanan en düşük ham puan değerinin 8/7 ile çarpılması sonucu bulunacak değer 
olacak şekilde puanlara dönüştürülecek ve bu puan Alan Bilgisi Testi Başarı puanı olarak 
adlandırılacaktır. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Başarı Puanı ile Alan Bilgisi Testi Başarı 
Puanı’nın toplanması ile Genel Başarı Puanı hesaplanacaktır. 

Bu hesaplamalar sonucu, adayların başvurularına ve aldıkları testlere göre; 
Adli Yargı Genel Başarı Puanı, Adli Yargı-Avukat Genel Başarı Puanı ve/veya İdari 

Yargı Genel Başarı Puanı hesaplanacaktır.  
Adayların, katıldıkları oturumlarda yer alan test veya testlerde hiçbir işaretleri 

bulunmaması durumunda ilgili adayların bu test veya testlerden 0 (sıfır) ham puan aldıkları kabul 
edilir. 

Adli Yargı Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan 
başlanmak üzere ilan edilen kadronun (1000) iki katı fazlası olan 3000 aday mülakata katılmaya 
hak kazanacaktır. 3000 inci aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından 
yapılacak mülakata çağrılacaktır. 

Adli Yargı-Avukat Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan 
adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (200) iki katı fazlası olan 600 aday mülakata 
katılmaya hak kazanacaktır. 600 üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı 
tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır.   

İdari Yargı Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan 
başlanmak üzere ilan edilen kadronun (100) iki katı fazlası olan 300 aday mülakata katılmaya hak 
kazanacaktır. 300 üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak 
mülakata çağrılacaktır.  

Sınav sonuçları, her sınav için ayrı ayrı açıklanacak, ÖSYM’nin internet sayfasından 
duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav 
sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve 
aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ 
hükmündedir. 

Kontenjana giren adayların sınav sonuç bilgisinde “Mülakata katılmaya hak kazandınız. 
Mülakat tarihlerini Adalet Bakanlığı’nın internet sayfasından takip ediniz.”, kontenjana 
giremeyen adaylar için “Kontenjan nedeniyle mülakata katılmaya hak kazanamadınız.” ibaresi 
yazılacaktır. 

K-Sınava Geç Başvuru 
Geç başvuru günü, 20 Kasım 2019 tarihinde olup, adaylar başvurularını başvuru 

merkezinden veya https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapacaklar ve sınav ücretini 
yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.   
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Geç başvuru gününde başvuru yapan adayların sınav ücreti, 1 sınava katılan adaylar için 
324,00 TL, 2 sınava katılan adaylar için 486,00 TL, 3 sınava katılan adaylar için 648,00 TL’dir. 
Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin 
internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile 
yatırılacaktır. Bankalardan sınav ücreti yatırılamaz. 

Geç başvuru gününde sınava başvuru yapan ve sınav ücretini yatıran Avukat mesleğinden 
adli yargı hâkim ve savcı adayları ile hukuk fakültesi mezunları dışında, hukuk bilgisine 
programlarında yeterince yer veren Siyasal Bilgiler, İdari Bilimler, İktisat ve Maliye alanlarından 
en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olan adaylar yukarıdaki H bendinde istenilen belgelerini,  
20 Kasım 2019 tarihinde Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Hâkim Adaylığı Şube 
Müdürlüğüne bizzat teslim edecek ya da ilgilinin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığınca 
yapılacak işlemler sonrasında (masrafı ilgilisi tarafından verilmek suretiyle) APS yoluyla 
gönderecektir.  

L-Sınav Sonucuna İtiraz 
Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik 

ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün 
sonra başlamak üzere), ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe 
Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini 
kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar.  Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise, sınav tarihinden 
itibaren 3 iş günü içerisinde aynı şekilde yapılmalıdır (Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava 
açabilme hakkı için geçerli 10 günlük dava açma süresini durdurmaz.).  Bu adayların inceleme 
masrafları karşılığı, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi 6028011-
5321 (IBAN NO: TR 780001001745060280115321) hesabına gerekli ücreti yatırdıklarını 
gösteren dekontu dilekçelerine eklemeleri gerekir. Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire 
Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır. ÖSYM süresi içinde yapılan itirazları 
inceleyecek, sonuçlarını adaylara ve gerektiğinde ilgili kuruma 10 gün içerisinde posta ile 
bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, 
adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış dilekçeler işleme 
alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi 
esas alınacaktır.  ÖSYM, uygun gördüğü takdirde aday dilekçelerini, ÖSYM’nin 
https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecek ve/veya adayların vermiş olduğu dilekçeleri 
https://ais.osym.gov.tr internet adresinden cevaplayabilecektir. 

M-ÖSYM’de bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya sureti, yargı organlarının aksi 
kararları olmadıkça, aday dâhil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez ve verilmez. Ancak; adaylar, 
“Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda, 
sınavda kullanmış oldukları kendi sınav evrakını ÖSYM’de (Ankara’da) inceleyebileceklerdir. 

N-Sınavda uygulanacak soruların telif hakları ÖSYM’ye aittir. Sorular, ÖSYM Yönetim 
Kurulu tarafından yayımlanmasına karar verilenler hariç, hiçbir kişi veya kuruma verilmez. 
Sorular, basılı veya internet ortamında yayımlanamaz. ÖSYM’nin yazılı izni olmadan, hangi 
amaçla olursa olsun, tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, 
herhangi bir yolla çoğaltılması, kullanılması veya yayımlanması yasaktır. Aksi yönde fiillere 
karşı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince kanuni yollara başvurulacaktır. Sınava 
giren adaylar, bu durumu kabul etmiş sayılırlar. 

DUYURULUR 7962/1-1 
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Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLARA  

PERSONEL ALIM İLANI 
Öğretim Üyesi (profesör, doçent, doktor öğretim üyesi) olarak personel alım ilanı; 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen yüksekokul ve bölümlerine, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca 
devamlı statüye göre öğretim üyesi alınacaktır. 

1 - Profesör kadrosuna müracaat edeceklerin; dilekçeleri ekinde özgeçmiş, noterden 
tasdikli doçentlik belgesi, yayın listesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 6 takım dosya ile 
Rektörlüğe, 

2 - Doçentlik kadrosuna müracaat edeceklerin; dilekçeleri ekinde özgeçmiş, noterden 
tasdikli doçentlik belgesi, yayın listesi ve bilimsel çalışmalarını kapsayan 4 takım dosya ile 
Rektörlüğe, 

3 - Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna müracaat edeceklerin; özgeçmiş, doktora veya 
uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya 
ile ilgili Fakülte Dekanlığına / Yüksekokul Müdürlüğüne başvurularını yapmaları gerekmektedir. 

4 - Üniversitemizin aşağıdaki Tablo1, Tablo2  ve Tablo3’de belirtilen birimlerine, 2547 
sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına 
yapılacak atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim görevlileri alınacaktır. Başvuracak 
adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi 
Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile 
Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve 
istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. Öğretim Elemanı kadrosuna başvuracak adayların 
başvurularını; dilekçe ekinde nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim 
belgesi, Lisans not ortalamasını gösterir belge (Transkript), ALES ve Yabancı Dil belgelerinin 
fotokopileri ile birlikte ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde 
şahsen veya posta ile ilgili Fakülte / Yüksekokullara yapmaları gerekmektedir. 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin 
onaylanmış olması şarttır. 

Müracaatlar işbu ilanın yayımından itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta aracılığı 
ile yapılabilir. Konu hakkında gerekli bilgilere www.akev.edu.tr web adresinden ulaşılabilir. 

 

Tablo 1 Akademik Birim Bölüm 
Kadro 

Sayısı 

Kadro 

Unvanı 
İlan Şartları 

Sıra 1 
Sanat ve Tasarım 

Fakültesi 

Radyo, 

Televizyon ve 

Sinema 

1 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

İletişim Bilimleri Alanında Yüksek Lisans, Radyo 

Televizyon ve Sinema Bilim/ Anabilim Dalında 

Doktora Diplomasına Sahip Olmak 

Sıra 2 
İnsani Bilimler 

Fakültesi 
Sosyoloji 1 Prof. Dr. 

Sosyoloji Alanında Lisans, Yükseklisans ve Doktora 

Diplomasına Sahip Olmak, En Az 10 (On) Yıl Süreli 

Üniversite Tecrübesine Sahip Olmak    
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Tablo 2 
Akademik 

Birim 
Bölüm 

Kadro 

Sayısı 

Kadro 

Unvanı 
İlan Şartları ALES Yabancı Dil 

Sıra 1 
Meslek 

Yüksekokulu 
Adalet 1 

Öğretim 

Görevlisi 

Hukuk Alanında Lisans ve 

Hukuk Bilim / Alt Anabilim 

Dallarından Tezli Yüksek 

Lisans Diplomasına Sahip 

Olmak, En Az 5 (Beş) Yıl 

Süreli Üniversite Tecrübesine 

Sahip Olmak    

70 veya 

Çalışma 

süresi dikkate 

alınacaktır. 

Muaf 

Sıra 2 
Meslek 

Yüksekokulu 

Sosyal 

Hizmetler 
1 

Öğretim 

Görevlisi 

Sosyal Hizmetler Alanında 

Lisans, Sosyal Hizmetler veya 

Sosyoloji alanında Yüksek 

Lisans Yapmış Olmak.  

70 veya 

Çalışma 

süresi dikkate 

alınacaktır. 

Muaf 

 

Tablo 3 Akademik Birim Bölüm 
Kadro 

Sayısı 

Kadro 

Unvanı 
İlan Şartları ALES Yabancı Dil 

Sıra 1 

Sanat ve 

Tasarım 

Fakültesi 

İletişim 

Tasarımı 
1 

Araştırma 

Görevlisi 

İletişim Tasarımı ve Yönetimi 

Anabilim Dalında Yüksek 

Lisans Tamamlamış Olmak 

veya Doktora Öğrencisi 

Olmak. 

Alanındaki 

puan türünden 

en az 70 puan 

almış olmak.  

Yabancı Dil 

Sınavından en 

az 65 puan 

almış olmak. 

 
*ALES: Doktora veya tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış olanlar ile Yükseköğretim 

Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES’ten muaf 
olup, muafiyetten yararlanmayı talep edenlerin bu durumlarını dilekçe ile belgelendirmeleri 
gerekmektedir. 

*YABANCI DİL SINAV PUANI: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen 
merkezi yabancı dil sınavından (YÖKDİL-YDS-KPDS-ÜDS) veya ÖSYM’ce eşdeğerliliği kabul 
edilen Uluslararası Yabancı Dil Sınavından (TOEFL-FCE-CPE-CAE) puan muadili bir puan 
almış olmak. 

 
 

Duyuru Başlama 

Tarihi 

Son Başvuru 

Tarihi 

Ön değerlendirme 

Sonuç Tarihi 

Yazılı Sınav 

Giriş Tarihi 

Sınav Giriş Yeri / 

Saati 

Sonuç Açıklama 

“Nihai 

Değerlendirme” Tarihi 

İlanın Resmî 

Gazete 

Yayımlandığı Tarih 

(14/09/2019) 

İlanın Resmî 

Gazete’de 

yayımlandığı tarihi 

izleyen 15. gün 

mesai bitimi. 

(30/09/2019) 

(01/10/2019) (04/10/2019) 

Yer: (Antalya 

AKEV Üniversitesi 

Kadiriye Kampusu 

/ 14.00) 

(07/10/2019) 

 7905/1-1 
  



Sayfa : 46 RESMÎ GAZETE 14 Eylül 2019 – Sayı : 30888 

 

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI SINAV DUYURUSU 

Üniversitemiz Bilgi İşlem ve Yayım Daire Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere, 375 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6. maddesi ile bu maddeye dayanılarak 31.12.2008 
tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük 
Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller 
Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, aşağıda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan 
yazılı ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 5 (beş) sözleşmeli bilişim 
personeli alınacaktır. 

Başvuruda bulunacak adayların 2018 ve 2019 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme 
Sınavında (KPSS) KPSSP3 puanı ile son beş yıl içinde yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil 
Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavına (sınavlarına) 
girmiş olması gerekmekte olup, yazılı ve sözlü sınavlara çağrılacak adayların belirlenmesinde; 
KPSS P3 puanının %70’i ile YDS veya denkliği kabul edilen Yabancı Dil Sınav puanının %30 u 
alınarak oluşturulacak olan toplam puan temel alınacaktır. (Belge ibraz etmeyenlerin KPSS puanı 
70, yabancı dil puanı ise sıfır (0) olarak değerlendirilecektir.) 

Sınava çağırılacak adayların sıralaması en yüksek toplam puandan en düşük toplam puana 
doğru yapılacak olup, ilan edilen bilişim personeli sayısının 10 (on) katı kadar aday sınava 
çağrılacaktır. 

BAŞVURU ŞARTLARI 

A. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz 
olmak, 

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri 
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt 
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

c) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını 
geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, 

d) Pozisyonları aşağıdaki özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübeye sahip olduğunu 
belgelendirmek, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna 
tabi kadrolu veya Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile aynı özel kesimde sosyal güvenlik 
kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen 
hizmet süreleri dikkate alınır.) 

e) Bilgisayar çevre bilimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi 
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek. 

f) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise 
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf veya 1 yıl süre ile ertelemiş olmak. 
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g) Sınav sonucunda başarılı bulunan adaylarla, güvenlik soruşturmalarının olumlu 
sonuçlanması ve tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri kaydıyla 
sözleşme yapılabilecektir. 

B-ÖZEL ŞARTLAR; 
İlan edilen pozisyonlara başvurularda adayın hangi ünvana başvurduğunu beyan etmesi 

gerekmektedir. 
(i) SİSTEM YÖNETİCİSİ-I (1 kişi) İÇİN ARANAN NİTELİKLER: 
Üniversite bilgi işlem merkezleri vb. ölçeklerinde kurum ve kuruluşlarda bilgi işlem 

birimlerinde en az yönetici vb. pozisyonlarında görev yapmış olmak.  
Microsoft ve Linux (RedHat, Debian tabanlı) dağıtımlarının yapılandırılması, kurulum ve 

yönetiminde yönetici seviyesinde bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
Bash, PHP, Python scripting konusunda yönetici seviyesinde bilgi ve deneyim sahibi 

olmak, 
Sanallaştırma (KVM ve/veya VMWare) konusunda yönetici seviyesinde bilgi ve deneyim 

sahibi olmak, 
Web servislerinin (Microsoft, Nginx, Apache ve uWSGI) yapılandırılması ve yönetimi 

konusunda yönetici seviyesinde bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
Active Directory, OpenLDAP kullanımı ve OpenLDAP tabanlı programlama konusunda 

yönetici seviyesinde bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
E-posta servislerinin yapılandırılması ve yönetimi konusunda iyi derecede yönetici 

seviyesinde bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
Sunucu RAID disk yapısı, SAN ve NAS veri depolama yapıları hakkında yönetici 

seviyesinde bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
Temel ağ (networking) bilgisine sahip olmak, 
İlgili iş kolunda (sistem yönetimi) en az 5 yıl deneyim sahibi olmak. 
(ii) SİSTEM YÖNETİCİSİ-II (1 kişi) İÇİN ARANAN NİTELİKLER: 
Üniversite bilgi işlem merkezleri vb. ölçeklerindeki kurum ve kuruluşlarda bilgi işlem 

birimlerinde uzman, operatör, teknisyen vb. eşiti pozisyonlarda görev yapmış olmak. 
Microsoft ve Linux (RedHat, Debian tabanlı) dağıtımlarının yapılandırılması, kurulum ve 

yönetiminde bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
Bash, PHP, Python scripting konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
Sanallaştırma (KVM ve/veya VMWare) konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
Web servislerinin (Microsoft, Nginx, Apache ve uWSGI) yapılandırılması ve yönetimi 

konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
Active Directory, OpenLDAP kullanımı ve OpenLDAP tabanlı programlama konusunda 

bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
E-posta servislerinin yapılandırılması ve yönetimi konusunda iyi derecede bilgi ve 

deneyim sahibi olmak, 
Sunucu RAID disk yapısı, SAN ve NAS veri depolama yapıları hakkında bilgi ve 

deneyim sahibi olmak, 
Veri tabanı sunucularının (MSSQL ve MySQL) yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak, 
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VMWare üzerinde sanallaştırma konusunda bilgi sahibi olmak, 
Sunucu RAID disk yapısı, SAN ve NAS veri depolama yapıları hakkında bilgi sahibi 

olmak, 
Temel ağ (networking) bilgisine sahip olmak, 
İlgili iş kolunda (sistem yönetimi) en az 3 yıl deneyim sahibi olmak 
(iii) BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİCİSİ (1 kişi) İÇİN ARANAN NİTELİKLER: 
Bilgi Güvenliği Politikası, Risk yönetimi politikası vb. ISO27001 gereksinimlerine uygun 

politika ve prosedürlerin oluşturulması, güncellenmesi, uygulanmasının sağlanması, 
desteklenmesi ve izlenmesi faaliyetlerinde deneyim ve bilgi sahibi olmak. 

Olağanüstü durum ve iş sürekliliği kapsamındaki tüm faaliyetlerin yönetilmesi ve 
yürütülmesi, 

Kurumsal bilgilerin kritiklik ve hassasiyet seviyesine göre sınıflandırılması, 
Denetim kuruluşları tarafından gerçekleştirilen BT denetimlerinde tespit edilen bulgular 

için aksiyon alınmasının sağlanması ve takip edilmesi, 
ISO27001 standardı konusunda bilgi sahibi ve deneyimli, (Tercihen ISO27001LA 

sertifikalı) 
Temel Network (DHCP, DNS, TCP/IP, LAN, WAN, FTP, HTTP, VPN,SMTP, IP 

Routing) bilgisine sahip olmak, 
Yedekleme yazılımı konfigürasyon, yönetim ve log takibi hakkında bilgi ve deneyim 

sahibi olmak, 
Yedekleme, kurtarma, iş sürekliliği ve felaket kurtarma planları konusunda bilgi ve 

deneyim sahibi olmak. 
Microsoft ve Linux (Redhat, Debian tabanlı) sistemlere yönelik güvenlik sıkılaştırmalarını 

uygulamak. 
PHP ve Java programlama dillerine yönelik olarak yazılım yaşam döngüsü temel 

aşamalarını denetleyecek ve kontrol edecek bilgi ve deneyime sahip olmak.  
İlgili iş kolunda (Bilgi Güvenliği) en az 5 yıl deneyim sahibi olmak. 
(iv) PROJE YÖNETİCİSİ (1 kişi) İÇİN ARANAN NİTELİKLER: 
Bir kamu kuruluşu içerisinde gerçekleştirilen, Sistem (Microsoft ve RedHat, Debian 

tabanlı Linux sistemler), Ağ, Uygulama (Php ve Java uygulamaları), bilgi güvenlik vb. proje 
faaliyetlerinin ilgili proje yönetim süreçlerini (başlatma, planlama, risk analizi, yürütme, izleme 
ve kapanış) yönetmek, 

Projelerin belirlenen hedeflere ulaşmasını sağlayacak şekilde paydaşları koordine etmek, 
Proje planları, proje bağımlılıkları, statü ve risklerinin koordinasyonunu sağlamak, takip 

etmek ve bunları ilgililerle paylaşmak, 
Proje risklerinin minimize edilmesi ve istenen hedeflere ulaşılabilmesi için ekiplerin iş 

birliğini sağlamak, 
Stratejik düşünme, güçlü liderlik, zaman yönetimi ve iletişim yetkinliğine sahip olmak, 
Microsoft ve Linux (Redhat, Debian tabanlı) sistemlere yönelik projelerde deneyim sahibi 

olmak 
PHP ve Java programlama dillerine yönelik olarak yazılım yaşam döngüsü temel 

aşamalarını planlayacak ve yönetecek bilgiye sahip olmak. 
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Tercihen PMI PMP(Project Management Professional) Sertifikasına sahip olmak 
İlgili iş kolunda (Proje yönetimi) en az 5 yıl deneyim sahibi olmak. 
(v) WEB UYGULAMALARI YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (1 kişi) İÇİN 

ARANAN NİTELİKLER: 
- Nesne yönelimli PHP programlama konusunda en az 3 yıl deneyim sahibi, 
- Kurumsal web tabanlı uygulama ve web sitesi geliştirme konularında en az 3 yıl 

deneyim sahibi, 
- Laravel Framework, Symfony Framework vb. ile yazılım geliştirme konusunda deneyim 

sahibi, 
- MySQL veri tabanı yönetim sistemi, SQL ve TSQL dilleri ile veri tabanı programlaması 

konusunda deneyim sahibi, 
- Angular, Vue, React vb. konusunda deneyim sahibi, 
- Web Servisleri konusunda deneyim sahibi (SOAP, REST), 
- Versiyon kontrol sistemi kullanımında deneyim sahibi (Git vb.), 
- HTML, CSS, jQuery, Ajax, Bootstrap vb. konularında bilgi sahibi, 
- Güvenli kod geliştirme ve bilgi güvenliği konusunda bilgi sahibi,  
-Tercihen CMS, MongoDB, PHPUnit, CI/CD, Linux ve Apache konularında tecrübeli 
İlgili iş kolunda (Yazılım Geliştirme) en az 3 yıl deneyim sahibi olmak. 
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ 
Başvurular çevrimiçi, elden veya posta yoluyla yapılabilecektir.   
Çevrimiçi Başvuru: 
Başvurular, 13/09/2019 ile 07/10/2019 tarihleri arasında “Sözleşmeli Bilişim Personeli 

Başvuru” Linkindeki (http://apps2.boun.edu.tr/sozlesmeli-bilisim-personel) bilgiler doldurularak, 
07/10/2019 tarihi 18:00’a kadar yapılacaktır (ilan başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular 
kabul edilmeyecektir). 

Posta Yoluyla veya elden Başvuru: 
Başvurular, 13/09/2019 ile 07/10/2019 tarihleri arasında “Sözleşmeli Bilişim Personeli 

Başvuru Formu” doldurarak, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan 
belgelerle birlikte, 07/10/2019 tarihi mesai bitimine kadar Boğaziçi Üniversitesi Personel Daire 
Başkanlığı BEBEK İSTANBUL adresine elden teslim etmek veya son başvuru tarihinde anılan 
adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır (ilan başvuru tarihinden sonra 
yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir). 

İSTENİLEN BELGELER 
1) Başvuru formu (fotoğraflı) ve detaylı özgeçmiş, 
2) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının 

ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır.), 
3) Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği, 
4) Mesleki tecrübeyi gösterir belge. (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak 

geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Özel sektörde çalışanlar için SGK Hizmet dökümü ile 
çalışma sürelerini gösterir belge, kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak 
belge veya istenilen tecrübeyi ispatlayacak işveren veya yönetici tarafından onaylanmış özet 
belge.) 
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5) KPSS Sonuç Belgesi (Belge ibraz etmeyenlerin KPSSP3 puanı 70 olarak 
değerlendirilecektir.) 

6) İngilizce bildiğini belgelemek. (Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit 
Sınavından) (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az “D” almış 
olmak. Ancak yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans 
düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce 
olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde yüksek lisans veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde 
TOEFL sınavında en az 173 -veya İELTS sınavında 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri “D” 
olarak kabul edilir. Yabancı dil sınav sonuçları “5” yıl süre ile geçerlidir. 

İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya 
bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 
YDS dengi puanı gösterir belge, (Sınava çağırılacak adayların belirlenmesinde KPSS puanının 
%70’i ile yabancı dil puanının %30’unun toplamı dikkate alınacaktır. Belge ibraz etmeyenlerin 
yabancı dil puanı ise sıfır (0) olarak değerlendirilecektir.) 

7) Son üç ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi, (E-devlet üzerinden alınabilmektedir) 
8) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge. 
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI 
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS 

puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 
olarak dikkate alınır.) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak 
sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlayarak en fazla 50 aday sınava çağırılacaktır. 

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu 
adayların tamamı sınava kabul edilecektir. 

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav tarih ve saatleri 
www.boun.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

SINAV TARİHİ VE YERİ   
Yazılı sınav, 07/11/2019 tarihinde saat 10:30-14:30 saatleri arasında Boğaziçi 

Üniversitesi’nde yapılacaktır. 
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav tarih ve saatleri 

www.boun.edu.tr adresinde 14/11/2019 tarihinde ilan edilecektir.  
Sözlü sınav 22/11/2019 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılacaktır. 
SINAV SONUÇLARININ İLANI 
Yazılı ve sözlü sınav sonucunda her bir pozisyon için başarı sırasına göre belirlenecek asıl 

ve yedek olarak kazanan adaylar 25/11/2019 tarihinde www.boun.edu.tr adresinde ilan 
edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

SINAV KONULARI 
Yazılı sınav soruları aşağıda belirtilen konulardan olacaktır. 
1- Proje Yönetimi, 
2- Programlama Dilleri, 
3- Sistem yöneticiliği 
4- Bilgisayar Ağları, 
5- Bilgi Güvenliği 



14 Eylül 2019 – Sayı : 30888 RESMÎ GAZETE Sayfa : 51 

 

Sözlü sınav konuları, pozisyonlara uygun olarak “B. ÖZEL ŞARTLAR” maddesinde 
belirtilen konulardır. 

DEĞERLENDİRME 

Sözlü sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 

Sözlü sınavdan 70 (yetmiş) puan ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır. 

Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması 
zorunludur 

Yazılı ve sözlü sınavlar sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle 
100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı 
nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi 
tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda 
bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla 
sözleşme yapılmayacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem 
yapılacaktır. 

POZİSYONLAR VE ÜCRETLER 

Unvan Aylık Brüt Sözleşme Ücreti (TL) Minimum Tecrübe İlgili Madde 

SİSTEM YÖNETİCİSİ-I  16.000’e kadar  5 b 1 Kişi 

SİSTEM YÖNETİCİSİ-II 12.000’e kadar 3 b 1 Kişi 

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖN. 16.000’e kadar 5 b 1 Kişi 

PROJE YÖNETİCİSİ  12.000’e kadar 3 b 1 Kişi 

WEB UYGULAMALARI 10.000’e kadar 3 b 1 Kişi 

YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI 

ÖNEMLİ TARİHLER 

İlan Tarihi 13 Eylül 2019 

Son Başvuru Tarihi 07 Ekim 2019 

Yazılı Sınav Tarihi 07 Kasım 2019 

Yazılı Sınav Açıklanma Tarihi 14 Kasım 2019 

Sözlü Sınav Tarihi 22 Kasım 2019 

Sonuç Açıklanması 25 Kasım 2019 

Yedeklerin alınması son tarih 30 Mart 2020 

ÜCRET 

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin 
(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı 
altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin 
altında sözleşme düzenlemeye ve ödemeye yetkilidir. 

DİĞER HUSUSLAR   

Başvuru sırasına göre 5 (beş) aday asıl, 5 (beş) aday da yedek olarak belirlenecektir. 
Yedek sırası gelen adaylar, 30/03/2020 tarihine kadar çağrılacaktır. 7953/1-1 
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İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nun 31. ve 33. Maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına 

Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri 

alınacaktır. 

İlanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli belgelere, bilgilere ve sonuçlara 

üniversitemizin web sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir. 

Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihi takip eden 15 gün içinde ilgili 

akademik birime şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. 

Fakülte/Enstitü/ 

Yüksekokul 
Bölüm 

Anabilim 

Dalı/Bilim 

Dalı/Program 

Koşullar 
Kadro 

Sayısı 

Kadro 

Unvanı 

İnsan ve Toplum 

Bilimleri Fakültesi 
Psikoloji Bölümü 

Psikoloji 

Programı 

Psikoloji Lisans Mezunu Olup İlgili 

Alanda Tezli Yüksek Lisans 

Yapmış Olmak. 

2 
Araş. 

Gör. 

Tıp Fakültesi 
Temel Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Fizyoloji 

Anabilim Dalı 

Fizyoloji veya Sinirbilim Alanında 

Tezli Yüksek Lisans Yapmış veya 

Yapıyor Olmak. 

2 
Araş. 

Gör. 

Uluslararası Tıp 

Fakültesi 

Temel Tıp 

Bilimleri Bölümü  

Fizyoloji 

Anabilim Dalı 

Fizyoloji veya Sinirbilim Alanında 

Tezli Yüksek Lisans Yapmış veya 

Yapıyor Olmak. 

2 
Araş. 

Gör. 

Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi Hizmetler 

ve Teknikler 

Bölümü  

Odyometri 

Programı 

Odyoloji Lisans Mezunu Olup Klinik 

Odyoloji Alanında Tezli Yüksek 

Lisans Yapmış Olmak. 

1 Öğr. Gör. 

SINAV TAKVİMİ  

İlk Başvuru Tarihi : 16.09.2019 

Son Başvuru Tarihi : 30.09.2019 

Ön Değerlendirme Tarihi : 01.10.2019 

Sınav Tarihi  : 02.10.2019 

Sınav Sonuç Tarihi : 03.10.2019 

Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 

Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki 

şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. 
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İSTENEN BELGELER 

•  Başvuru Dilekçesi (Başvurdukları Bölüm Adı, İlan Tarihi, Yazışma Adresi ve Telefon 

Numaralarını İçeren Başvuru Dilekçesi) 

• YÖK Formatlı Özgeçmiş (Doküman ve CD olarak)  

• Diploma Fotokopileri (Lisans diploması noter onaylı, Diğerlerinin asıllarının olması 

halinde aslı gibidir yapılır) 

• Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi 

• ALES Sonuç Belgesi Fotokopisi 

• Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi Fotokopisi 

• Resmi Transkriptler (asıllarının olması halinde aslı gibidir yapılır) 

• Çalışma Belgesi 

• Onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışıyor olanlar veya ayrılmış 

olanlar getirecekler) 

• Erkek Adaylar İçin Askerlikle İlgili Terhis, ilgili terhis, tecil veya muaf Olduğunu 

Belirten Belge 

• Adli Sicil Kaydını Gösterir Belge (e-devletten alınabilir) 

• Nüfus Cüzdan Fotokopisi  

• 4 Adet Vesikalık Fotoğraf 

Başvurular ilgili Müdürlüğe/Dekanlığa yapılacaktır.   7919/1-1 

—— • —— 
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

12.09.2019 tarihli ve 30886 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

öğretim üyesi alım ilanımızda bulunan Simav Teknoloji Fakültesi Ağaç İşleri Mühendisliği 

Bölümü Ağaç ve Malzeme Anabilim Dalı 3. derece 1 adet Doktor Öğretim Üyesi kadrosu 

ilanımızın bölüm adı sehven hatalı yazılmış olup, ilanımız aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

 

BİRİMİ BÖLÜM 

ABD / 

ASD / PR UNVANI DER. ADET AÇIKLAMA 

Simav 

Teknoloji 

Fakültesi 

Ağaç İşleri 

Endüstri 

Mühendisliği 

Ağaç ve 

Malzeme 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
3 1 

Yongalevha, odun-plastik 

kompozit üretimi ve mekanik ve 

termal özelliklerinin 

belirlenmesi üzerine çalışmaları 

olmak. 

 7963/1-1 
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Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31.Maddesi ile 09 Kasım 2018 

tarihli, 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 

Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 

ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen 

kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.  
 

Fakülte/Yüksekokul 

Bölüm/Program/ 

Anabilim Dalı 

Kadro 

Unvanı 

Kadro 

Sayısı Nitelik 

ALES/YDS 

Eşdeğeri 

Puanı 

Güzel Sanatlar 

Fakültesi 

Gastronomi ve 

Mutfak Sanatları 

Bölümü 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

*Güzel Sanatlar Fakültesi 

mezunu olmak, 

*Gastronomi ve Mutfak 

Sanatları mezunu olmak, 

*Uluslararası düzeyde 

eğitim görmüş olmak 

veya sertifikaya sahip 

olmak. 

ALES 70 

YDS 50 

İletişim Fakültesi 

Radyo 

Televizyon ve 

Sinema Bölümü 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

*Lisans eğitimini Radyo, 

Televizyon ve Sinema 

alanında tamamlamış 

olmak, 

*Radyo, Televizyon ve 

Sinema alanında Tezli 

Yüksek Lisans mezunu 

olmak, 

*Medya Çalışmaları 

alanında Doktora 

eğitimine devam ediyor 

olmak, 

*Akademik alanda en az 

beş yıllık tecrübeye sahip 

olmak. 

ALES 70 

YDS 50 



14 Eylül 2019 – Sayı : 30888 RESMÎ GAZETE Sayfa : 55 

 

İktisadi İdari Bilimler 

Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve 

Uluslararası 

İlişkiler 

(İngilizce) 

Bölümü 

Araştırma 

Görevlisi 
2 

*Siyaset Bilimi alanında 

(Siyaset Bilimi ve Kamu 

Yönetimi, Siyaset Bilimi 

ve Uluslararası İlişkiler, 

ya da Uluslararası 

İlişkiler bölümlerinin 

birinde) Tezli Yüksek 

Lisans yapıyor olmak. 

 

*Uluslararası İlişkiler ya 

da Avrupa Birliği 

alanında Tezli Yüksek 

Lisans yapıyor olmak. 

ALES 70 

YDS 50 

Mimarlık Fakültesi 
Mimarlık 

Bölümü 

Araştırma 

Görevlisi 
2 

*Mimari Tasarım Doktora 

programlarından birine 

kayıtlı olmak ve/veya 

Restorasyon Yüksek 

Lisans programını 

tamamlamış olmak. 

ALES 70 

YDS 50 

Başvuru Bilgileri: 
Duyuru Başlama Tarihi İlanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihtir. 
Başvuru Değerlendirme ve Sınav Takvimi Son Başvuru Tarihi, Başvuru Adresi, Ön 

Değerlendirme Tarihi, Sınav Giriş Tarihi ve 
Detayları, Son Değerlendirme Tarihi 
üniversitemizin www.yeditepe.edu.tr 
adresinden, duyurular bölümünden 
açıklanacaktır. 

Kabul Edilecek Başvuru Şekli Şahsen veya Posta ile  (Başvuru belgeleri hiçbir 
şekilde iade edilmez.) 

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi www.yeditepe.edu.tr 
 
Genel şartlar: 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 
b) b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı 

dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan 
almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme 
ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 

c) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 
hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği 
Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine 
eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir. 
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d) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi 
kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı 
dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu 
yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; 
yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde 
istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu 
tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul 
edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır. 

Özel Şartlar: 
a) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz 

beş yaşını doldurmamış olmak gerekir 
b) Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta 

yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. 
c) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine 

sahip olmak şartı aranır. 
İstenen Belgeler: 
1- Başvuru dilekçesi, 
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi  
3- 1 adet fotoğraf,  
4- Özgeçmiş,  
5- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesinin fotokopisi veya e-devlet çıktısı, (Yabancı 

ülkelerden alınan diplomaların Yetkili makamlarca denkliğinin onaylanmış olması 
gerekmektedir.) 

6- Not ortalamasını gösterir transkript fotokopisi,  
7- ALES ve Yabancı Dil belgelerinin fotokopileri,  
8- Erkek adaylar için Askerlik Terhis, Tehir veya Tecil Belgesi  
Önemli Notlar: 
a) Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime 

ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. 
b) Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 
c) Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı 
tebligat yapılmayacaktır. 

Muafiyet: 
a) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya 

da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim 
Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında 
öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.  

b) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6. maddesinin dördüncü fıkrası 
kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak 
başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 7837/1-1 
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Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor 

Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. 25. ve 23. maddelerine ve 
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam 
zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır. 
 

FAKÜLTE BÖLÜMÜ KADRO ÜNVANI ADET 
İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Profesör 1 

Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Doçent 1 

Tıp Fakültesi 
Kadın Hastalıkları ve Doğum 

Anabilim Dalı 
Doçent 1 

Tıp Fakültesi 
Ortopedi ve Travmatoloji 

Anabilim Dalı 
Doktor Öğretim Üyesi 1 

İletişim Fakültesi 
Görsel İletişim Tasarımı 

Bölümü 
Doktor Öğretim Üyesi 1 

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1 

İletişim Fakültesi 
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 

Bölümü 
Doktor Öğretim Üyesi 1 

İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler Bölümü 

(İngilizce) 
Doktor Öğretim Üyesi 2 

 
BAŞVURU İŞLEMLERİ: 
Profesör kadrosu için, başvuracak adayların, 
* 2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartlar ile başvuracağı bölüm/anabilim 

dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerini, 
* Fotoğraflı özgeçmişlerini, 
* Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini, 
* Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, 
* Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, 
* Erkek adayların askerlik durum belgelerini, 
* Bilimsel yayınlarını, 
* Kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, 
* Yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 
6 (Altı) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy ve 5 adet CD/USB olacak şekilde) 

Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.  
Doçent kadrosu için, başvuracak adayların, 
* 2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim 

dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini, 
* Fotoğraflı özgeçmişlerini, 
* Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini, 
* Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, 
* Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, 
* Erkek adayların askerlik durum belgelerini, 
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* Bilimsel yayınlarını, 
* Kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, 
* Yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 
4 (Dört) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy 3 adet CD/USB olacak şekilde) 

Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Antropoloji bölümüne başvuracak adayların 
doktorasını ve doçentliğini sosyoloji alanında yapmış olması ve Kent antropolojisi, Kent 
yoksulluğu ve Göçebe topluluklar üzerine çalışmaları olması beklenmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için; başvuracak adayların, 
* 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim 

dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini, 
* Fotoğraflı özgeçmişlerini, 
* Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini, 
* Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgelerinin noter onaylı suretlerini, 
* Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, 
* Erkek adayların askerlik durum belgelerini, 
* Not ortalamalarını gösterir transcriptlerini, 
* Bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını içeren 
4 (Dört) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy 3 adet CD/USB olacak şekilde) ilgili 

Dekanlığa süresi içinde teslim edeceklerdir.  
* Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümüne başvuracak adayların,  
-'Siyaset Bilimi alanında Ortadoğu'da Toplum, Siyaset ve Kimlik konularında uzman olan 

ve Sivil Toplum üzerine çalışmaları bulunması beklenmektedir.  
-'Uluslararası İlişkiler alanında, Uluslararası İlişkiler Teorileri, Eleştirel Güvenlik 

Teorileri ve Eleştirel Jeopolitik konularında uzman olması beklenmektedir.  
* Görsel İletişim Tasarımı Bölümüne başvuracak adayların  
-Yüksek Lisansını Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde tamamlamış olmaları, 
-Doktoralarını tasarım alanında tamamlamış olmaları,  
-Akademik ortamda en az 5 yıllık tecrübeye sahip olmaları beklenmektedir. 
* Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümüne başvuracak adayların  
- Lisans ve yüksek lisans eğitimini Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında tamamlamış 

olmaları, 
- Doktora eğitimini de Halkla İlişkiler veya İletişimin ilgili alanlarında tamamlamış 

olmaları, 
- Akademik alanda en az 5 yıllık tecrübe sahibi olmaları beklenmektedir. 
Son başvuru tarihi, ilanın yayınlandığı gün dahil olmak üzere 15 günlük sürenin bitimidir. 

Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular 
kabul edilmeyecektir. 

(Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması 
gerekmektedir. ) 

İlan olunur. 
BAŞVURU ADRESİ: 
Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü 
26 Ağustos Yerleşimi ,İnönü Mah., Kayışdağı Cad. 
34755 Ataşehir/İstanbul 
Tel: 0216 578 00 00 7838/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 7851/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 7833/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Ankara Üniversitesi Dopingle Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve

Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞ
— Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ

KURUL KARARI
— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 29/08/2019 Tarihli ve 8513

Sayılı Kararı

NOT: 13/9/2019 tarihli ve 30887 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Milletlerarası
Andlaşmalar, Tebliğler ile Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kararlar
yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânı
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - 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.

Resmî Gazete’nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde

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


