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CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 1665

17 Ekim 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2019/347

17 Ekim 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2019/348

17 Ekim 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2019/349

17 Ekim 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2019/350

17 Ekim 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2019/351

17 Ekim 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2019/352

17 Ekim 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2019/353

17 Ekim 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2019/354

17 Ekim 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER
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Adalet Bakanlığından:
MEVZUAT ÇALIŞMA KOMİSYONLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Adalet Bakanlığında mevzuat çalışma ko-

misyonlarının kurulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, mevzuat üzerinde çalışmalar yapmak üzere oluşturulacak komis-

yonların kuruluş ve çalışma usulleri ile mali hükümlere ilişkin hususları kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teş-

kilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 64 ve 537 nci maddelerine dayanılarak ha-
zırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,
b) Komisyon: Bakanlıkça oluşturulan mevzuat çalışma komisyonunu,
ifade eder.
Kuruluş
MADDE 4 – (1) Bakanlık, ihtiyaç duyulan alanlarda mevzuat üzerinde çalışma yapmak

amacıyla komisyonlar kurabilir.
(2) Komisyonlar; konusuna göre Bakanlık, üniversiteler, Türkiye Barolar Birliği, Tür-

kiye Noterler Birliği, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri ve uzmanlar ile sekretarya işlerini
yerine getiren kâtip üyeden oluşur.

(3) Komisyonlara katılacak temsilci, üye ve uzmanlar Bakanlıkça belirlenir.
(4) Komisyonlar, başkanlarını kendi üyeleri arasından seçerler.
(5) Komisyonlar, Bakanlığa bağlı olarak görev yaparlar ve sekretarya hizmetleri Ba-

kanlıkça yürütülür.
(6) Kâtip üye; toplantılara katılarak gerekli notları alır, komisyonlarca karara bağlanan

metin taslaklarını yazar, arşiv işleri ile sekretarya işlemlerini yapar.

İKİNCİ BÖLÜM
Çalışma Usulleri

Hizmet süresi
MADDE 5 – (1) Komisyonların hizmet süresi Bakanlıkça belirlenir.
Çalışma usulleri
MADDE 6 – (1) Komisyon, üye tam sayısının çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği

halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.
(2) Komisyon gerektiğinde alt komisyonlara ayrılmak suretiyle çalışmalarını sürdüre-

bilir.
(3) Alt Komisyonlar, kararlarını çoğunlukla verir.
(4) Komisyon, alt komisyonların hazırladıkları rapor ve taslaklarla bağlı olmayıp, bun-

ları bizzat tespit eder ve uygun gördüğünde yapılması gereken işleri alt komisyonlardan iste-
yebilir.

Sayfa : 34                               RESMÎ GAZETE                                 18 Ekim 2019 – Sayı : 30922



(5) Komisyon ve alt komisyonların çalışmaları gizli olarak yapılır.
(6) İzinsiz ve özürsüz olarak üst üste üç veya bir yıl içinde toplam beş defa komisyon

toplantısına katılmayan üyelerin üyelikleri kendiliğinden düşer. Durum komisyon başkanı ta-
rafından komisyon üyesinin kendisine ve mensup olduğu mercie bildirilir.

Çalışma günleri ve saatleri
MADDE 7 – (1) Komisyon ve alt komisyonlar, üyelerinin iş durumlarını da göz önünde

bulundurarak çalışma gün ve saatlerini tespit eder.
Komisyon başkanı
MADDE 8 – (1) Komisyon başkanı, komisyonun etkin ve verimli çalışmasını sağlar

ve komisyonu temsil eder.
(2) Komisyon, çalışmalarını tamamladıktan sonra, hazırladığı rapor veya taslağı Adalet

Bakanına teslim eder.
Komisyon başkanına vekâlet
MADDE 9 – (1) Herhangi bir nedenle Başkanın Komisyona katılmaması halinde, Baş-

kana vekâlet edecek üye, Komisyonun ilk toplantısında alınacak bir kararla tespit edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler

Ödemelerin yapılacağı bütçe
MADDE 10 – (1) Komisyonların üyelerine ödenecek huzur ücreti ve 10/2/1954 tarihli

ve 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre yapılacak ödemeler Bakanlık bütçesinden karşılanır.
Huzur ücreti
MADDE 11 – (1) Huzur ücreti, başkan ve üyeler ile kâtip üyeye ödenir.
(2) Harcırah Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, komisyonlarda görev alanlardan

uhdesinde bir kamu görevi bulunanlara, fiilen görev yapılan her gün için (1.000) gösterge ra-
kamının; uhdesinde bir kamu görevi bulunmayanlara, fiilen görev yapılan her gün için (2.000)
gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktar, huzur ücreti
olarak ödenir. Yarım günlük çalışmalarda bu ücretin yarısı ödenir.

(3) Huzur ücreti, uhdesinde kamu görevi bulunanlar için ayda en fazla 18.000, uhde-
sinde kamu görevi bulunmayanlar için ayda en fazla 36.000 gösterge rakamının memur aylık
katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçemez.

Yolluklar
MADDE 12 – (1) Komisyonlara memuriyet mahalli dışından katılacak üyelere 11 inci

maddeyle yapılan ödemeler dışında Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödeme yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 13 – (1) 22/9/1984 tarihli ve 18523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Temel

Kanunlarda Çalışmalar Yapmak Üzere Kurulacak Komisyonların Kuruluş ve Çalışma Usulle-
rine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
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Nükleer Düzenleme Kurumundan:

NÜKLEER DÜZENLEME UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, nükleer düzenleme uzman yardımcılarının

mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yeterlik sınavları, nükleer düzenleme uzmanlığına atan-

maları ile nükleer düzenleme uzmanı ve nükleer düzenleme uzman yardımcılarının görev, yetki,

sorumlulukları ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Nükleer Düzenleme Kurumunda istihdam edilecek nükleer düzen-

leme uzmanı ve nükleer düzenleme uzman yardımcılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nununun ek 41 inci maddesi ile 2/7/2018 tarihli ve 702 sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun

Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde

Kararnamenin 7 nci maddesinin on birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Nükleer Düzenleme Kurumu ve Nükleer Düzenleme Kurulu Başkanını,

b) Birim: 24/4/2019 tarihli ve 1012 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan

Nükleer Düzenleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliğinde belirlenen hizmet birimlerini,

c) DHD: Nükleer Düzenleme Kurumu Destek Hizmetleri Dairesini, 

ç) Giriş sınavı: Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcılığı kadrolarına atanacakları be-

lirlemek amacıyla Kurumca yapılacak veya yaptırılacak sınavları,

d) Komisyon: Giriş sınavı komisyonunu,

e) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,

f) Kurul: Nükleer Düzenleme Kurulunu,

g) Kurum: Nükleer Düzenleme Kurumunu,

ğ) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

h) Tez jürisi: Uzman yardımcılarının uzmanlık tezlerini değerlendiren jüriyi,

ı) Uzman: Nükleer Düzenleme Uzmanını,

i) Uzman yardımcısı: Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcısını,

j) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

k) Yeterlik sınavı: Nükleer düzenleme uzmanı kadrolarına atanacaklar için Kurum ta-

rafından yapılan sınavı,

l) Yeterlik sınavı kurulu: Yeterlik sınavını yapan kurulu,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Uzman Yardımcılığına Giriş

Giriş sınavı

MADDE 4 – (1) Uzman yardımcıları, mesleğe özel yarışma sınavı ile alınır. 

(2) Giriş sınavı; yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü sınavdan oluşur. Giriş sınavı Ko-

misyon tarafından yapılır. Yazılı sınav Kurum tarafından yapılabileceği gibi başka kamu kurum

ve kuruluşları ile üniversitelere de yaptırılabilir.

(3) Giriş sınavının sekretarya işlemleri DHD Başkanlığı tarafından yürütülür.

(4) Yazılı sınava, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanarak atama yapılacak kad-

ro sayısının en çok yirmi katına kadar adayın başvurusu kabul edilir. Son sıradaki aday ile eşit

puana sahip adaylar da sınava çağrılır.

(5) Giriş sınavının sadece sözlü sınavdan oluşması halinde KPSS puanı en yüksek olan

adaydan başlanarak; atama yapılacak kadro sayısının dört katını geçmemek üzere, sınav du-

yurusunda belirtilen sayıda aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan aday-

lar da sözlü sınava çağrılır. 

(6) Atama yapılacak kadro sayısının öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı belirlenmesi

durumunda, giriş sınavına çağrılacak aday sayısı da ayrı ayrı hesaplanır.

(7) Giriş sınavına katılma hakkını elde eden adayların listesi, Kurumun internet sitesinde

duyurulur. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmaz.

Giriş sınavının duyurulması ve zamanı

MADDE 5 – (1) Alınacak uzman yardımcılarının sayısı, öğrenim dalları itibarıyla Ku-

rum tarafından belirlenir.

(2) Giriş sınavına katılma şartları, atama yapılacak kadroların sayısı, sınıfı ve derecesi,

KPSS puan türü ya da türleri ve taban puanları, puan sıralamasına göre çağırılacak aday sayısı,

öğrenim alanları, sınavın şekli, içeriği ve değerlendirme yöntemi, başvuru tarihleri ve yeri,

başvuruya ilişkin iş ve işlemler, sınav tarihi ve yeri ile diğer hususlar sınav başvurusu için ön-

görülen son başvuru tarihinden en az on beş gün önce Resmî Gazete’de, Cumhurbaşkanınca

belirlenen kurumun internet sitesinde ve Kurumun internet sitesinde duyurulur.

Giriş sınavına katılma şartları

MADDE 6 – (1) Giriş sınavına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)

bendinde yer alan genel şartları taşımak.

b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını dol-

durmamış olmak.

c) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış olmak şartıyla, KPSS’den

sınav duyurusunda belirtilen puan türüne göre taban puan ve üzerinde puan almış olmak.

ç) Sınav duyurusunda belirtilen dil veya dillerden; YDS’den en az (D) seviyesinde veya

dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye

sahip olmak.

d) En az dört yıllık lisans eğitimi veren;

1) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler veya iletişim fakül-

telerinden, 
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2) Mühendislik, fen veya fen-edebiyat fakültelerinden, 

3) Hizmet gereği çerçevesinde Kurul tarafından belirlenen ve sınav duyurusunda be-

lirtilen diğer fakültelerden

ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki

veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

Giriş sınavı başvurusunda istenecek belgeler ve başvuru şekli 

MADDE 7 – (1) Giriş sınavına katılabilmek için, elektronik ortamda doldurulacak

Ek-1’de yer alan başvuru formu ile birlikte aşağıda yer alan belgelerin sınav duyurusunda be-

lirtilen son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Kuruma elden, posta yoluyla veya sınav duyu-

rusunda belirtilen diğer usullerle teslim edilmesi zorunludur: 

a) Yükseköğrenim diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ya da onaylı örneği,

b) İki adet vesikalık fotoğraf,

c) KPSS sonuç belgesi,

ç) YDS sonuç belgesi,

d) Adayın özgeçmişi,

e) Elektronik ortamda doldurulacak üç adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması

formu.

(2) Birinci fıkranın (a), (c) ve (ç) bentlerinde sayılan belgeler, asılları ibraz edilmek

kaydıyla Kurum tarafından da onaylanabilir.

(3) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların diploma denkli-

ğinin Yükseköğretim Kurulunca kabul edildiğini gösterir belgenin aslının veya Kurumca onaylı

örneğinin de başvuru belgelerine eklenmesi gerekir.

(4) Postadaki gecikmeler ve sınav duyurusunda belirtilen süre içerisinde yapılmayan

başvurular dikkate alınmaz. 

Giriş sınavı komisyonu

MADDE 8 – (1) Giriş sınavlarının yapılması, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve

sınava itirazların incelenerek karara bağlanması ile ilgili çalışmalar, Komisyon tarafından ya-

pılır. 

(2) Komisyon, Başkanın veya görevlendireceği başkan yardımcısının başkanlığında,

DHD Başkanı ile Başkan tarafından başkan yardımcısı, daire başkanı, grup başkanı ve uzmanlar

arasından belirlenecek üyeler ile komisyon başkanı dâhil beş asıl ve üç yedek üyeden oluşur.

Gerek görüldüğünde Başkan tarafından en çok iki üye yükseköğretim kurumlarının öğretim

üyeleri arasından seçilebilir.

(3) Asıl üyelerin herhangi bir nedenle Komisyona katılamamaları halinde yedek üyeler

tespit sırasına göre Komisyona katılır.

(4) Komisyon üye tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Çekimser oy kul-

lanılamaz.

(5) Komisyonun başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye ka-

dar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev

alamazlar.

(6) Komisyonun sekretarya hizmetleri DHD Başkanlığınca yürütülür.
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Yazılı sınav

MADDE 9 – (1) Yazılı sınav; genel yetenek ve genel kültür ile mezun olunan bölüm-
lerin müfredatı dikkate alınarak belirlenen alan bilgisi konularından oluşur. Yazılı sınav konu-
larının alt başlıkları sınav duyurusunda belirtilir. Yazılı sınav, test ve/veya klasik usulde dü-
zenlenebilir.

(2) Sınav sorularının yüzde otuzunu genel yetenek ve genel kültür, yüzde yetmişini alan
bilgisi oluşturur. 

(3) Yazılı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılmak
için en az yetmiş puan almak gerekir. 

(4) Yazılı sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde
Kurumun internet sitesinde duyurulur. Sınavı kazanan adaylara ayrıca bir tebligat yapılmaz.

(5) Yazılı sınavda başarılı olanlardan, en yüksek puan alan adaylardan başlanarak, sınav
duyurusunda belirtilen kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki
adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.

(6) Yazılı sınavın 4 üncü maddede belirtilen kurum ve kuruluşlara yaptırılması halinde
sınava ilişkin hususlar, Kurum ve ilgili kurum ya da kuruluş arasında yapılacak protokol ile
belirlenir.

Sözlü sınav

MADDE 10 – (1) Sözlü sınavda adaylar, Ek-2’de yer alan Nükleer Düzenleme Kurumu
Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Değerlendirme Formu üzerinden;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilir.
(2) Adaylar, komisyon tarafından birinci fıkranın (a) bendi için elli, diğer bentlerde ya-

zılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı olmak
için Komisyon başkanı ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik
ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

(3) Sözlü sınavda Ek-2’de yer alan değerlendirme formu dışında herhangi bir kayıt veya
kayıt sistemi kullanılmaz.

Giriş sınavının değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması

MADDE 11 – (1) Giriş sınavı sonucu; yazılı ve sözlü sınav puanlarının, yalnızca sözlü
sınav yapılması durumunda ise adayın KPSS puanı ile sözlü sınavının aritmetik ortalaması alı-
narak ve puanı en yüksek adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl, asıl aday
sayısının yarısı kadar da yedek aday giriş sınavı komisyonu tarafından belirlenir. Yedek listede
yer alan adayların hakları, duyuru tarihini takip eden bir yıl için geçerlidir ve daha sonraki sı-
navlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. 

(2) Sınav puanlarının eşitliği halinde sırasıyla; yazılı sınav yapılmışsa yazılı sınav puanı,
yapılmamışsa sözlü sınav puanı, KPSS puanı ve YDS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte
yer alır. 
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(3) Sınav sonuçlarına ilişkin listeler Kurumun internet sitesinde duyurulur. Sınav so-

nuçları, kazanan adayların adresine yazılı olarak da tebliğ edilir.

Giriş sınavı sonuçlarına itiraz

MADDE 12 – (1) Sınav sonuçlarının Kurumun internet sitesinde duyurulmasından iti-

baren adaylar, yedi iş günü içerisinde Kuruma yazılı olarak itiraz edebilir. İtirazlar, itiraz süre-

sinin bitiminden itibaren DHD Başkanlığı tarafından derhal Komisyona intikal ettirilir. Ko-

misyon, itirazları en geç on iş günü içerisinde karara bağlar. 

(2) İtiraz sonucu, adaya yazılı olarak bildirilir.

Uzman yardımcılığına atanacaklardan istenilecek belgeler

MADDE 13 – (1) Uzman yardımcılığına atanacak adayların aşağıdaki belgeleri, sınav

sonucunun yazılı olarak tebliğ edildiği tarihi takip eden on beş gün içerisinde elden veya posta

yoluyla Kuruma teslim etmeleri gerekir:

a) Adli sicil kaydı yazılı beyanı.

b) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmadığına dair yazılı beyanı.

c) Dört adet vesikalık fotoğraf.

ç) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair yazılı

beyanı.

d) Mal bildirimi.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır

ve atamaları yapılmaz. Bu kişilerin atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir

hak talep edemezler ve haklarında, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

Uzman yardımcılarının atanması

MADDE 14 – (1) Giriş sınavında başarılı olanlar, durumlarına uygun uzman yardımcısı

kadrolarına atanır. Süresi içerisinde belgelerini teslim etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

(2) Giriş sınavında başarılı olanlardan kanuni süresi içerisinde göreve başlamayanlar,

ataması yapılıp da herhangi bir sebeple görevden ayrılanlar ile atama şartlarını taşımadığı an-

laşılanların yerlerine yedek adayların ataması puan üstünlüğüne göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi, Tez ve Yeterlik Sınavı 

Uzman yardımcılarının eğitimi ve yetiştirilmeleri

MADDE 15 – (1) Uzman yardımcılığı süresi en az üç yıldır. 

(2) Uzman yardımcısı olarak atananlar bu kadroda bulundukları sürece uzmanlığın ge-

rektirdiği bilgi, beceri ve etik değerler ile Kurum kültürünü kazanmaları amacıyla verilecek

görevlerin yanı sıra;

a) Kurumun teşkilat yapısı, görevleri ve çalışma usul ve esasları hakkında bilgi ve tec-

rübe kazanmaya,

b) Kurumun görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konulara ilişkin mevzuata ve bu

mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerileri kazanmaya,

c) Yazışma, rapor yazma, inceleme ve araştırma teknikleri konularında gerekli bilgi ve

yeteneği kazanmaya,

ç) Mesleki konularda bilimsel ve teknik çalışma ve araştırma alışkanlığını kazanmaya,
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d) Yabancı dil bilgisini geliştirmeye,

e) Bilgisayar ve teknoloji kullanım becerilerini geliştirmeye, 

f) Kurumun görev, yetki ve sorumluluk alanıyla ilgili konularda ulusal ve uluslararası

konferans, seminer, eğitim, araştırma ve staj programlarına katılmak suretiyle mesleki bilgi,

beceri, tecrübe ve temsil kabiliyetini geliştirmeye,

yönelik çalışmalarda bulunurlar.

(3) Uzman yardımcıları, 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla

yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik çerçevesinde

eğitim ve staja tabi tutulur. 

(4) DHD Başkanlığı, uzman yardımcıları için  Kurul tarafından belirlenen eğitim pla-

nına uygun olarak staj ve yetiştirme faaliyetlerini içeren yıllık eğitim programı hazırlayarak

Başkanın onayına sunar. 

Uzmanlığa atanma şartları

MADDE 16 – (1) Uzmanlığa atanabilmek için;

a) Uzman yardımcısı olarak adaylıkta geçen süre dâhil en az üç yıl çalışmış olmak,

b) Uzmanlık tezinin sınav kurulunca başarılı kabul edilmesini takiben yapılacak yeterlik

sınavında başarılı olmak,

c) Yeterlik sınavı tarihinde geçerli olan veya yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl

içinde YDS’den en az (C) düzeyinde geçerli yabancı dil belgesine veya buna denk kabul edilen

ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir yabancı dil belgesine sahip olmak,

şarttır.

(2) Aylıksız izin (askerlik dâhil) ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izin süreleri

birinci fıkranın (a) ve (c) bentlerindeki sürelere dâhil değildir.

Tez konuları listesi 

MADDE 17 – (1) DHD Başkanlığı birimlerin de görüşlerini alarak Kurumun strateji

ve hedeflerine uygun tez konuları listesi oluşturur ve Başkanın onayına sunar. Tez konuları lis-

tesi aynı usulle güncellenir. 

Uzmanlık tez konusunun belirlenmesi

MADDE 18 – (1) Uzman yardımcılarının, Kurumun görev, yetki ve sorumluluk alanı

ile ilgili konularda uzmanlık tezi hazırlamaları şarttır. 

(2) Uzman yardımcıları; adaylıkta geçen süre dâhil aylıksız izin, askerlik ile toplamı

üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç, Kurumdaki on sekiz aylık hizmet süresinin ta-

mamlanmasından itibaren en geç altı ay içinde, tez konuları listesinden iki konu belirleyerek

tez önerilerini hazırlar ve görev yaptığı birim amirine sunar. Uzman yardımcısı tez önerilerinde;

tezin konusuna, çalışmanın amacına, önemine, yöntemine, varsayımlarına, bilgi toplama araç-

larına, muhtemel kaynakçasına, çalışma planına ve varsa ekleri hakkında bilgilere yer verir.

Birim amiri, tez önerilerini değerlendirdikten sonra tercih sırasına göre listeleyerek DHD Baş-

kanlığına gönderir. Tez konuları DHD Başkanlığı tarafından incelenerek yedi iş günü içinde

Başkandan alınacak onayla kesinleşir. Tez konusunun uygun bulunmaması halinde, uzman

yardımcısı on iş günü içinde Başkanın önerileri doğrultusunda yeni bir tez konusu belirler. Be-

lirlenen tez konusu aynı usulle onaya sunulur. Tez konusunun ikinci kez uygun görülmemesi

halinde, Başkan tarafından tez konusu re’sen belirlenir.

18 Ekim 2019 – Sayı : 30922                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 41



(3) Süresi içerisinde tez konusunu bildirmeyen uzman yardımcılarına DHD Başkanlığı

tarafından otuz gün ek süre verilerek uzman yardımcılarından birinci fıkrada belirtilen işlemleri

yapması yazılı olarak istenir. Bu süre sonunda da tez konusunu bildirmeyen uzman yardımcı-

larının tez konusu, ilgili birim amirinin teklifiyle Başkan tarafından re’sen belirlenir.

(4) Uzman yardımcısı, uzmanlık tez konusunun kesinleşmesinden itibaren en geç bir

ay içerisinde, kendisine rehberlik etmek ve tezinin bilimsel tez yazım usul ve esaslarına, seçilen

konunun niteliğine, Kurumun görev alanı ile ilgili hususlara uygunluğunu temin etmek mak-

sadıyla daire başkanı, grup başkanı, uzmanlar veya gerekiyorsa yükseköğretim kurumlarında

görevli öğretim üyeleri arasından bir danışman belirler ve DHD Başkanlığı vasıtasıyla Başkanın

onayına sunar. Başkan, gerektiğinde başka bir danışman da belirleyebilir.

(5) Kesinleşen tez konusu uzman yardımcısına ve tez danışmanına tebliğ edilmek üzere

ilgili birimlere gönderilir ve ilgililerin özlük dosyasına konulur. 

Uzmanlık tezinin hazırlanması

MADDE 19 – (1) Uzmanlık tezi, tez konusunun kesinleşme tarihini takip eden bir yıl

içinde hazırlanır. 

(2) Uzmanlık tezinin, tez danışmanının rehberliğinde hazırlanması ve uzman yardım-

cısının görüş, değerlendirme ve önerilerini içeren bilimsel esaslara, bilimsel araştırma ve yayın

etiği kurallarına uygun bir eser olması gerekir. 

(3) Türkçe olarak hazırlanacak uzmanlık tezinin, başka bir kurum ve kuruluşta uzman-

lık, yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir amaçla benzer şekilde hazırlanmamış ve kulla-

nılmamış olması zorunludur. Aksi durumun tespiti halinde, tez başarısız sayılır ve ilgililer hak-

kında disiplin hükümleri uygulanır.

(4) Tez konusu uygun bulunan uzman yardımcısının, tez konusunun kesinleşme tari-

hinden itibaren en geç üç ay içinde tez konusunu değiştirmeyi yazılı olarak talep etmesi duru-

munda, tez konusu Başkan tarafından bir defaya mahsus değiştirilebilir. Tez konusunun değiş-

tirilmesi tezin teslim süresini uzatmaz.

(5) Tez danışmanı, uzman yardımcısının yazılı talebi üzerine Başkan tarafından değiş-

tirilebilir. 

Uzmanlık tezinin teslimi ve ilave süre verilmesi

MADDE 20 – (1) Uzman yardımcısı hazırladığı uzmanlık tezini ve tez danışmanının

değerlendirme raporunu altı adet çoğaltarak, tez konusunun kesinleşme tarihini takip eden bir

yıl içinde görev yaptığı birimin amirine teslim eder. Birim amirleri teslim aldığı tezleri üç iş

günü içinde DHD Başkanlığına gönderir. DHD Başkanlığı uzmanlık tezlerini üç iş günü içinde

jüri üyelerine teslim eder.

(2) Süresi içinde tezlerini sunamayan uzman yardımcılarına altı ayı aşmamak üzere

Başkan tarafından ilave süre verilir.

Tez jürisi ve yeterlik sınavı kurulu

MADDE 21 – (1) Tez jürisi ve yeterlik sınavı kurulu, Başkanın veya görevlendireceği

başkan yardımcısının başkanlığında; başkan yardımcısı, daire başkanı, grup başkanı ve uzman-

lar arasından Başkan tarafından belirlenecek üyeler ile tez jürisi/yeterlik sınavı kurulu başkanı

dâhil beş asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Gerek görüldüğünde Başkan tarafından en çok iki

üye yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeleri arasından seçilebilir.
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(2) Asıl üyelerin herhangi bir nedenle toplantılara katılamamaları halinde yedek üyeler

tespit sırasına göre katılır.

(3) Tez jürisi ve yeterlik sınavı kurulu üye tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar

alır. Çekimser oy kullanılamaz.

(4) Tez jürisinin ve yeterlik sınavı kurulunun başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi

eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının

katıldığı tez değerlendirme toplantıları veya yeterlik sınavlarında görev alamazlar.

(5) Tez jürisinin ve yeterlik sınavı kurulunun sekretarya hizmetleri DHD Başkanlığınca

yürütülür.

(6) Tez jürisi ve yeterlik sınavı kurulu aynı üyelerden belirlenebileceği gibi farklı üye-

lerden de belirlenebilir.

Tezin değerlendirilmesi ve kabulü

MADDE 22 – (1) Tez jürisi, teslim aldığı tezleri en geç bir ay içinde inceler. Uzman

yardımcısı tezini savunmak üzere bir ay içinde çağrılır. Tez jürisi gerek görmesi halinde tez

danışmanını dinlemek üzere davet edebilir. 

(2) Uzman yardımcısı, tez jürisi önünde tezini sözlü olarak savunur ve teziyle ilgili so-

ruları cevaplandırır.

(3) Uzman yardımcısının sözlü savunmasından sonra tez jürisi üyeleri oylarını başarılı

veya başarısız şeklinde kullanır.

(4) Tezini teslim ettiği halde, geçerli bir mazereti nedeniyle tez savunmasına katılama-

mış olan uzman yardımcısı için ayrı bir tez savunma tarihi belirlenir. Geçerli bir mazereti ol-

maksızın tez savunmasına katılmamış olan uzman yardımcısı başarısız tez vermiş sayılır.

(5) Tez jürisince, tezi ve savunması başarılı bulunduğu halde tezde düzeltme yapılması

gerektiğinin belirlenmesi durumunda, uzman yardımcısı iki ayı aşmamak üzere verilecek ilave

süre içerisinde istenilen düzeltmeleri yaparak düzeltilerek son hali verilmiş tezini DHD Baş-

kanlığına teslim eder.

Tezin başarısız bulunması

MADDE 23 – (1) Tez jürisi tarafından tezi başarısız bulunan veya başarısız tez vermiş

sayılan uzman yardımcısına yeni bir tez hazırlaması ve tezini sunması için altı ayı aşmamak

üzere ilave süre verilir. Bu süre sonunda tezini teslim etmeyen, savunmayan veya ikinci defa

tezi başarısız bulunanlar hakkında bu Yönetmeliğin 28 inci maddesi hükmü uygulanır.

Yeterlik sınavına giriş şartları 

MADDE 24 – (1) Yeterlik sınavına girebilmek için;

a) Uzman yardımcısı kadrosunda, adaylıkta geçen süreler dâhil aylıksız izin, askerlik

ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç en az üç yıl çalışılmış olması,

b) Hazırlanan uzmanlık tezinin başarılı bulunması ve başarılı bulunan uzmanlık tezinin

düzeltilmiş son halinin teslim edilmesi,

şarttır.

Yeterlik sınavı

MADDE 25 – (1) Yeterlik sınavı,  Kurum tarafından duyurulan yer ve tarihte yazılı

olarak yapılır. 
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(2) Yeterlik sınavı, Kurumun görev, yetki ve sorumluluk alanına giren ve sınavdan en

az altı ay önce duyurulan konulardan yapılır.

(3) Sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır. 

(4) Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde

geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara,  aynı konularda birinci sınav tari-

hinden itibaren üç aydan az olmamak üzere bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.  İkinci

sınavda da başarılı olamayan veya sınav hakkını kullanmayanlar hakkında bu Yönetmeliğin

28 inci maddesi hükmü uygulanır.

(5) Yeterlik sınavı sonuçları beş iş günü içinde ilgililere yazılı olarak duyurulur.

Yeterlik sınavı sonucuna itiraz

MADDE 26 – (1) Uzman yardımcıları, yeterlik sınavı sonuçlarının kendilerine yazılı

olarak duyurulduğu tarihi takip eden yedi iş günü içinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. İti-

razlar bu sürenin bitiminden itibaren yeterlik sınavı kurulu tarafından en fazla beş iş günü

içinde karara bağlanır ve itiraz sahibine yazılı olarak bildirilir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar

dikkate alınmaz.

Uzmanlığa atanma

MADDE 27 – (1) Yeterlik sınavından başarılı olanların uzman kadrolarına atanabil-

meleri, yeterlik sınavı tarihinde geçerli olan veya yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl

içinde YDS’den en az (C) düzeyinde geçerli yabancı dil belgesine veya buna denk kabul edilen

ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir yabancı dil belgesine sahip olma şartına bağlıdır.

Uzman yardımcısı unvanının sona ermesi

MADDE 28 – (1) Uzman yardımcılarından;

a) Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de

kabul edilmeyenler, 

b) İkinci yeterlik sınavında da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar, 

c) Süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, 

uzman yardımcısı unvanını kaybeder ve durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara

atanırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uzman ve Uzman Yardımcılarının Görev ve Sorumlulukları ile 

Yurt Dışında Eğitim

Yurt dışında eğitim

MADDE 29 – (1) Uzman ve uzman yardımcıları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

ile 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yetiştirilmek

Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik ve bu Yönetme-

liğe uygun olarak Kurul tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, ihtiyaç duyulan

konularda işbaşı eğitim de dâhil olmak üzere teorik ve uygulamalı eğitim, inceleme ve araştırma

yapmak, staj, mesleki bilgi ve deneyimini arttırmak ve lisansüstü eğitim amacıyla yurt dışına

gönderilebilir. 
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Uzman yardımcılarının görev, yetki ve yükümlülükleri

MADDE 30 – (1) Uzman yardımcıları;

a) Görev yaptığı birimin günlük, kısa ve uzun vadeli işlerine katkıda bulunmak,

b) Uzmanlarca yapılacak araştırma, inceleme ve diğer çalışmalar için gerekli doküman-

ları toplamak ve ön hazırlık çalışmaları ile gerektiğinde tek başına araştırma ve inceleme yap-

mak, 

c) Görevlendirildiklerinde kurum içi ve kurum dışı toplantılar ile inceleme ve denetleme

programlarına katılmak,

ç) Mesleki konularda yurt içindeki ve yurt dışındaki gelişmeleri ve yayınları takip et-

mek,

d) Amirleri veya uzmanlar tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yerine

getirmek,

ile yükümlüdür.

Uzmanların görev, yetki ve yükümlülükleri

MADDE 31 – (1) Uzmanlar;

a) Görev yaptığı birim amirliği tarafından verilen görevleri yapmak, gerektiğinde öl-

çüm, analiz, muayene, test, inceleme, denetim, araştırma ve soruşturmaları yapmak,

b) Uluslararası sözleşmelerin Kuruma verdiği görevleri takip etmek ve bu çerçevede

gerekli çalışmaları yapmak,

c) Kurumun görev alanına giren mevzuat değişikliklerini takip etmek, mevzuatın ge-

liştirilmesi ile ilgili çalışmalar yaparak uygulamada aksayan yönlerine ilişkin görüş ve öneri-

lerini bildirmek, mevzuata ilişkin taslakların hazırlanmasına, görüşülmesine katkıda bulun-

mak,

ç) Yurt içi ve yurt dışı toplantıları ve çalışmaları takip etmek,  kurum içi ya da kurumlar

arası toplantı ve çalışmalara katılmak, konferans, kurs ve seminerler vermek,

d) Kurumun görev alanlarında mevzuatı ve mesleki konularda yurt içindeki ve yurt dı-

şındaki gelişmeleri ve yayınları izlemek, gerekli dokümanları toplamak, 

e) Uzman yardımcılarının yetiştirilmesine, bilgi ve deneyimlerinin geliştirilmesine yar-

dımcı olmak,

f) Kurumun görevlerini tarafsızlık, nesnellik, eşitlik, dürüstlük, gizlilik, çıkar çatışma-

sından kaçınma, nezaket, saygı, yetkinlik ve mesleki özen gibi etik davranış ilkelerine göre

yürütmek,

g) Amirleri tarafından verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek,

ile yükümlüdür.

Uzman ve uzman yardımcılarının sorumlulukları

MADDE 32 – (1) Uzman ve uzman yardımcıları, uzmanlık gerektiren çalışmaların ve

görevlerin mevzuata, plan ve programlara uygun olarak, süresinde ve eksiksiz yerine getiril-

mesinden, hizmetlerin adil, verimli ve etkin sunulmasından amirlerine karşı sorumludur.

(2) Uzman ve uzman yardımcıları, uzmanlık mesleğinin gerektirdiği itibar ve güven

duygusunu sarsacak ve etik ilkelere aykırı düşecek nitelikte davranışlarda bulunamaz.
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BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 657 sayılı Devlet

Memurları Kanunu, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yö-

netmelik, Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik ve Yetiştirilmek Ama-

cıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri ile diğer

ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yeniden atanma

MADDE 34 – (1) Uzman unvanını kazandıktan sonra, Kurumdaki görevlerinden çeşitli

sebeplerle ayrılanlardan yeniden atanmak isteyenler, boş kadro bulunması ve mevzuatında ön-

görülen şartları taşımaları halinde uzmanlığa yeniden atanabilirler.

Kadroları Kuruma devredilen personelin uzmanlığa atanması

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 25/7/2019 tarihinden itibaren bir yıl içerisinde, 702 sayılı

Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kadroları Kuruma devredilen, 

a) Kurumda görevlendirildiği süre de dâhil olmak üzere Türkiye Atom Enerjisi Kuru-

munda asgari üç yıl çalışmış olma,

b) YDS’den en az (C) düzeyinde geçerli yabancı dil belgesine veya buna denk kabul

edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir yabancı dil belgesine sahip olma,

c) Kurumun faaliyet alanlarına ilişkin tez hazırlayan tezli yüksek lisans veya doktora

mezunu olma, 

şartlarını taşıdığı Kurul tarafından tespit edilen teknik hizmetler sınıfındaki personel,

yedinci fıkra kapsamında hesaplanan sayıyı aşmamak üzere bir defaya mahsus Nükleer Dü-

zenleme Uzmanı olarak atanır.

(2) Kadroları Kuruma devredilen teknik hizmetler sınıfındaki personelden; birinci fık-

rada sayılan şartlardan tezli yüksek lisans veya doktora mezunu olma şartını taşımayanlar

31/12/2021 tarihine kadar diğer şartlarla birlikte bu Yönetmelik hükümleri uyarınca Kurumda

uzmanlık tezi hazırlama, tezin başarılı bulunması ve yeterlik sınavında başarılı sayılma şartla-

rını sağlamaları durumunda yeterlik sınav puanı en yüksek adaydan başlanarak yedinci fıkra

kapsamında hesaplanan sayıyı aşmamak üzere bir defaya mahsus Nükleer Düzenleme Uzmanı

olarak atanır. Yeterlik sınav puanlarının eşitliği halinde yabancı dil puanı yüksek olan başvuru

sahibi sıralamada üstte yer alır. Yabancı dil puanlarının eşit olması halinde, çalışma süresi fazla

olan personel sıralamada üstte yer alır.

(3) Birinci ve ikinci fıkra kapsamında uzman olarak atanmak isteyen teknik hizmetler

sınıfındaki personel, kadrosu Kuruma devredildiği tarihten itibaren idari işlemlerin ikmali için

gereken süre de dikkate alınarak 20/7/2020 tarihine kadar DHD Başkanlığına yazılı olarak baş-

vuruda bulunur. 

(4) Birinci fıkra kapsamında başvuruda bulunanların uzmanlığa atanmak için aranılan

şartları taşıyıp taşımadıkları yönünde ön tespit yapmak ve listelemek ile ikinci fıkra kapsamında

başvuruda bulunanların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıklarını belirlemek üzere; Kurul ka-

rarıyla, Başkan veya başkan yardımcısının başkanlığında, başkan yardımcısı, daire başkanı ve
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grup başkanları arasından Kurul tarafından belirlenecek bir ön tespit komisyonu kurulur. Ön

tespit komisyonu, komisyon başkanı dâhil beş asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Asıl üyelerin

herhangi bir nedenle ön tespit komisyonuna katılamamaları halinde yedek üyeler tespit sırasına

göre katılır. Ön tespit komisyonu üye tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Çe-

kimser oy kullanılamaz. Ön tespit komisyonu başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşleri-

nin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının baş-

vuru şartlarını taşıyıp taşımadıklarının belirlendiği çalışmalarda görev alamazlar. Ön tespit ko-

misyonu gerek görmesi halinde, tezin Kurumun faaliyet alanlarına ilişkin olup olmadığı yö-

nünde üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuru-

luşlarından görüş alabilir. Ön tespit komisyonunun sekretarya hizmetleri DHD Başkanlığınca

yürütülür. 

(5) DHD Başkanlığı, birinci fıkra kapsamında yapılan başvuruları 20/7/2020 tarihine

kadar her ayın yirminci gününün mesai bitiminde aylık ve toplu olarak ön tespit komisyonuna

gönderir. Ön tespit komisyonu, kendisine intikal eden başvuruları intikal sırasına göre uzman-

lığa atanmak için aranılan şartları taşıyıp taşımadıkları yönünden ön tespit yapar ve listeler.

Şartları taşıdığı yönünde ön tespit yapılan personel, yabancı dil puanı yüksek olan başvuru sa-

hibi sıralamada üstte yer alacak şekilde listelenir. Yabancı dil puanlarının eşit olması halinde,

çalışma süresi fazla olan personel sıralamada üstte yer alır. Ön tespit komisyonu başkanı, ön

tespitler ile listeleri Kurula intikal ettirilmek üzere aylık olarak Başkana sunar. 

(6) DHD Başkanlığı, ikinci fıkra kapsamında yapılan başvuruları 20/7/2020 tarihine

kadar her ayın yirminci gününün mesai bitiminde aylık ve toplu olarak ikinci fıkra kapsamında

başvuruda bulunanların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları yönünden incelemek üzere ön

tespit komisyonuna gönderir. Ön tespit komisyonu, kendisine intikal eden başvuruları intikal

sırasına göre başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları yönünden inceleyerek listeler ve listeleri

Kurula intikal ettirilmek üzere aylık olarak Başkana sunar. 

(7) Birinci ve ikinci fıkra kapsamında atanacak personel ihdas edilen toplam uzman ve

uzman yardımcısı kadro sayısının yüzde yirmisini aşamaz. Bu oranın Cumhurbaşkanınca art-

tırılması halinde söz konusu kadro sayısı artış dikkate alınarak hesaplanır.

Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun mülga dairelerinde görev yapan personel

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 702 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımlandığı

tarihte Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun mülga Nükleer Güvenlik Dairesi, Radyasyon Sağlığı

ve Güvenliği Dairesi ve Teknoloji Dairesinde Atom Enerjisi Uzmanı veya Atom Enerjisi Uzman

Yardımcısı kadrolarında görev yapan personelden, aynı tarihte doğum nedeniyle aylıksız izinde

bulunanlar ile idarenin iş ve işlemlerinin uzaması nedeniyle görevine geç başlatılanlar, 702 sa-

yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 2 nci maddesi kapsamında, bu Yönetmeliğin ya-

yımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde Kurumda durumlarına uygun Nükleer Düzenleme

Uzmanı veya Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcısı kadrolarına atanırlar. 

Yürürlük

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür. 

18 Ekim 2019 – Sayı : 30922                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 47



Sayfa : 48                               RESMÎ GAZETE                                 18 Ekim 2019 – Sayı : 30922



18 Ekim 2019 – Sayı : 30922                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 49



Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden:
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp

Fakültesinde eğitim-öğretim, ölçme, değerlendirme ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemek-
tir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesine

öğrenci kabulü, lisans eğitim ve öğretim programlarının düzenlenmesi, ölçme, değerlendirme,
sınavlar, diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 14 üncü ve

44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Danışman: Fakülteye kayıtlı öğrencilere akademik açıdan ihtiyaç duyduğu desteği

sağlamak amacıyla görevlendirilen öğretim üyelerini,
c) Dekan: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,
ç) Dekanlık: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığını,
d) Ders Kurulu (Komite): Fakültenin ilk üç yılında, konu bütünlüğü esas alınarak, hüc-

reden sistemlere doğru bütünsel bir yaklaşımla, birbirini tamamlayan özellikte verilen dersler
grubunu,

e) Ders yılı (Dönem): 2 yarıyıldan oluşan eğitim-öğretim yılını,
f) Dönem Koordinatörü: Belirli bir eğitim dönemi içerisindeki tüm ders kurullarından

veya klinik stajlardan sorumlu olarak görevlendirilen öğretim üyesini,
g) Eğitim Koordinatörü: Eğitim ve öğretimin düzenli bir şekilde yürütülmesi ve koor-

dinasyonunu sağlayan öğretim üyesini,
ğ) Fakülte: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesini,
h) Fakülte Kurulu: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kuru-

lunu,
ı) Fakülte Yönetim Kurulu: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim

Kurulunu,
i) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,
j) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İl-

keleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerini,
k) Öğrenci: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesine kayıtlı her düzeydeki

öğrenciyi,
l) Öğretim elemanı/görevlisi: Fakültede okutulan dersleri vermek, uygulama yapmak

veya yaptırmakla yükümlü olan görevlileri,
m) Öğretim üyesi: Fakültede görevli profesör, doçent ve doktor öğretim üyelerini,
n) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
o) Rektör: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörünü,
ö) Rektörlük: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğünü,
p) Senato: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Senatosunu,
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r) Staj: Temel tıp bilgilerini almış olan öğrencilere hekimlik mesleğinin uygulanmasına
yönelik, klinik bilim dallarınca yürütülen ve öğrencilerin çalışmalara aktif olarak katılarak so-
rumluluk aldığı eğitim-öğretim sürecini,

s) Üniversite: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini,
ş) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kabul, Kayıt Şartları, Ders Muafiyeti ve İntibak

Kayıt işlemleri
MADDE 5 – (1) Fakülteye kayıt yaptırabilmek için aşağıdaki şartlardan biri aranır:
a) Fakülteye; ÖSYM tarafından yerleştirilmek.
b) Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanından yerleştirilmek.
c) Yatay geçiş yoluyla Fakülteye kabul edilmek.
(2) Fakülteye kayıt yaptırmaya hak kazananlar, kayıt tarihleri arasında e-Devlet üze-

rinden veya kayıt bürolarına bizzat başvurarak kesin kayıtlarını yaptırırlar. e-Devlet üzerinden
kayıt yaptıran öğrenciler Rektörlük tarafından belirlenen tarihler arasında Fakülte öğrenci işleri
bürolarına bizzat başvurarak istenen belgeleri teslim etmek zorundadırlar. Noter aracılığıyla
tayin edilen vekil tarafından da kayıt yaptırılabilir. Kayıt için istenen belgeler Üniversite tara-
fından ilan edilir.

(3) Yabancı uyruklu öğrencilerin kesin kayıtları Üniversitenin belirlediği kayıt tarihle-
rinde ilgili mevzuat hükümlerine bağlı olarak Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde
yapılır.

(4) Eksik belgeyle ve posta yoluyla kesin kayıt yapılmaz.
(5) Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak

iddia edemezler.
(6) Öğrenci kesin kayıt sırasında tebligat adresi ve diğer iletişim bilgilerini bildirmek

zorundadır.
(7) Aynı düzeyde başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olanların kayıt iş-

lemleri yapılmaz.
(8) Kesin kayıt yaptıran öğrencinin belge ve bilgilerinin doğru olmadığının anlaşılması

hâlinde, hangi yarıyılda olduğuna bakılmadan Fakülte ile ilişiği kesilir. Bu öğrenci Fakülteden
ayrılmışsa kendisine verilen diploma dâhil tüm belgeler iptal edilir ve hakkında yasal işlem
başlatılır.

Öğrenci katkı payı
MADDE 6 – (1) Öğrencilerden 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddeleri hü-

kümleri gereğince o yıl için belirlenen katkı payı alınır.
(2) Yabancı uyruklu öğrenciler, Senato tarafından belirlenen miktarda katkı payı/öğre-

nim ücreti öderler.
(3) Kayıt dondurulan yıl için katkı payı ödenmez.
Kayıt yenileme 
MADDE 7 – (1) Öğrencilerin ders alabilmeleri için akademik takvimde belirtilen süre

içerisinde her öğretim yılı başında kayıt yenilemeleri zorunludur.
(2) Katkı payını ödeyen öğrencinin kaydı yenilenmiş sayılır.
(3) Belirtilen sürelerde katkı payını yatırmayan öğrenci o yılda ders kaydı yaptıramaz,

derslere devam edemez, sınavlara giremez ve diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz.
(4) Süresi içerisinde ders kayıtlarını yaptırmayanlardan geçerli mazereti olan öğrenci-

lerin ders kayıtlarının yapılıp yapılmamasına, geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartıyla
Fakülte Yönetim Kurulu karar verir.
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(5) Azami süreler içinde katkı payı ödenmediği için kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğ-
rencilerin fakülte ile ilişikleri kesilemez. Ancak Üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yük-
seköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı ödenmediği için kayıt yenilenme-
mesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir. 

Ders muafiyetleri ve intibak
MADDE 8 – (1) ÖSYM tarafından yapılan sınavla Fakülteye kayıt hakkı kazananlar

ile yatay geçiş yapan öğrencilerin daha önce devam ettikleri ve başarılı oldukları derslerden
muaf tutulabilmeleri için muafiyet istedikleri derslerin isimlerini, ders içeriklerini ve onaylı
not döküm belgesinin aslını bir dilekçe ekinde sunmaları gerekir. Muafiyet talepleri, öğrencinin
kesin kayıt başvurusu veya ilk ders kaydı ile birlikte yapılır. e-Devlet üzerinden kayıt yaptıran
öğrencilerin muafiyet talepleri, kayıt evraklarının teslim edileceği süre içerisinde yapılır.

(2) Fakülte Yönetim Kurulu, daha önce alınan derslerden hangilerinin muaf tutulacağına
program amaçları ve yeterlilikleri doğrultusunda dersin içeriği ve kredisini dikkate alarak karar
verir. Dersin muaf sayılması için dersin adının, kredisinin ve içeriğinin bire bir örtüşmesi ge-
rekmez. Muaf olunan derslerin kredileri toplamına ve yarıyılına bakılarak Fakülte Yönetim
Kurulu öğrencinin hangi yarıyıla intibak ettirileceğine karar verir. 

(3) Öğrenciler, muafiyet talebinde bulundukları derse/derslere muafiyet istekleri so-
nuçlanıncaya kadar devam eder. Muafiyet istekleri Fakülte Yönetim Kurulunca değerlendirilir
ve sonuç öğrenciye yazı ile bildirilir. Muafiyet işlemlerine ilişkin itirazlar, sonucun öğrenciye
tebliğinden itibaren beş iş günü içerisinde yapılır.

(4) Muafiyeti kabul edilen derslerin yüzlük notu bulunmayanlar ise Üniversite not dö-
nüşüm tablosuna uygun olarak yüzlük nota dönüştürülerek işlenir. Öğrencinin daha önce öğ-
renim gördüğü üniversiteden almış olduğu not döküm belgesinde; muaf olarak işlenmiş dersler
ise yine muaf olarak işlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Dönemleri, Programları, Süresi ve Dili

Eğitim-öğretim dönemleri
MADDE 9 – (1) Fakültede tıp doktorluğu eğitim-öğretimi üç dönemde yapılır. Bu dö-

nemler şunlardır:
a) Temel Tıp Bilimleri Dönemi: Ağırlıklı olarak temel tıp bilimleri olmak üzere klinik

bilimleri eğitim-öğretimine de dayanan, 1, 2 ve 3 üncü eğitim-öğretim dönemlerini kapsayan
eğitim-öğretim sürecidir.

b) Klinik Tıp Bilimleri Dönemi: Ağırlıklı olarak klinik tıp bilimleri olmak üzere temel
tıp bilimleri eğitim-öğretimine de dayanan, 4 ve 5 inci eğitim-öğretim dönemlerini kapsayan
eğitim-öğretim sürecidir.

c) Aile Hekimliği Dönemi: Klinik tıp bilimleri eğitim-öğretimine dayalı olarak hekimlik
eğitim-öğretimini tamamlayan, 12 ay süren ve 6 ncı eğitim-öğretim dönemini kapsayan eği-
tim-öğretim sürecidir.

Eğitim-öğretim süresi
MADDE 10 – (1) Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim süresi YÖK tarafından belirlenen

esaslar çerçevesinde, her biri bir ders yılını kapsayan altı dönemden ibarettir.
(2) Eğitim-öğretim yıl sistemine göre yapılmakta olup, bir eğitim-öğretim yılı en az

32 haftayı kapsar.
(3) Eğitim süresinin sınırları ve esasları için 2547 sayılı Kanunun 44 ve 46 ncı maddeleri

ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
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Eğitim programları
MADDE 11 – (1) Akademik yılla ilgili takvim ve değişiklikler her yıl Tıp Eğitimi Ko-

misyonunun önerisi üzerine Fakülte Kurulunca karara bağlanıp Senatoya sunulur. Senatoda
onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. Eğitim programı; teorik dersler ve/veya seminer, labora-
tuvar, klinik çalışma, saha çalışması ve benzeri çalışmaları içeren uygulamalardan oluşur. Hangi
dersler için uygulama yapılacağı veya hangi uygulamaların ders sayılacağı tıp eğitimi komis-
yonu önerisi ile Fakülte Kurulunca kararlaştırılır.

(2) Tıp eğitimi; dönem I, II ve III’te ders kurulları, dönem IV, V’te klinik stajlar ve dö-
nem VI’da intörnlük esasına göre yapılır.

Azami öğrenim süresi
MADDE 12 – (1) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrası gereğince öğ-

renciler, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem
için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi altı yıl olan tıp fakültesi prog-
ramını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Azami süreler içinde katkı payı veya
öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesil-
mez. Ancak üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört
yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle
öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

Eğitim dili
MADDE 13 – (1) Tıp Fakültesinde eğitim dili Türkçe’dir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Koordinatörler, Komisyonlar, Eğitim Kurulları 

Eğitim koordinatörleri
MADDE 14 – (1) Eğitim koordinatörleri Dönem I, II ve III için bir öğretim üyesi ve

dönem IV,V ve VI için ayrı bir öğretim üyesi olarak Dekan tarafından atanırlar.
(2) Eğitim koordinatörlerinin teklifi ve Dekanlığın onayı ile her eğitim koordinatörüne

en fazla iki adet eğitim koordinatör yardımcısı atanır.
(3) Eğitim koordinatörleri, eğitim ve öğretimin düzenli bir şekilde yürütülmesini ve

koordinasyonunu sağlayan öğretim üyeleridir. Eğitim koordinatörleri, eğitimden sorumlu dekan
yardımcısına karşı sorumludur ve görevleri şunlardır:

a) Koordinatörü olduğu bütün ders yıllarının akademik takviminin tasarısını hazırlar.
b) Koordinatörü olduğu bütün ders yıllarının program bütünlüğünü ve düzenli bir şe-

kilde yürütülmesini sağlar.
c) Koordinatörü olduğu bütün ders yıllarının tüm sınavlarının hazırlanmasında ve uy-

gulanmasında koordinasyonu sağlar.
Aktif eğitim koordinatörü
MADDE 15 – (1) Aktif Eğitim Koordinatörü, Dekan tarafından atanır.
(2) Aktif Eğitim Koordinatörünün teklifi ve Dekanlığın onayı ile en fazla iki adet aktif

eğitim koordinatör yardımcısı atanır.
(3) Aktif Eğitim Koordinatörü aktif eğitim yöntemlerinin programlanması, uygulanması

ve sınavlarının koordinasyonunu sağlayan öğretim üyesidir. Aktif Eğitim Koordinatörü, eğitim
koordinatörlerine karşı sorumludur. 

(4) Tüm dönemler için araştırma becerisi, mesleki beceri, iletişim becerisi ve hekimlik
uygulamalarının, mekan, zaman, eğitici, materyal ve donanım kaynaklarının sağlanması, koordi-
nasyonu ve uyum içinde uygulanması Aktif Eğitim Koordinatörünün görev ve yetkisindedir. 

Dönem koordinatörleri 
MADDE 16 – (1) Dönem koordinatörleri Dekan tarafından atanır.
(2) Dönem koordinatörlerine Dekanlığın onayı ile en fazla iki adet koordinatör yardım-

cısı atanır.
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(3) Dönem koordinatörü belirli bir eğitim yılındaki tüm ders kurullarından veya staj-
lardan sorumlu olarak görevlendirilen öğretim üyesidir. Dönem koordinatörü eğitim koordi-
natörüne karşı sorumludur ve görevleri şunlardır:

a) Sorumlu olduğu dönemin akademik takvim tasarısını hazırlar.
b) Sorumlu olduğu dönemin programının bütünlüğünü ve düzenli bir şekilde yürütül-

mesini sağlar.
c) Sorumlu olduğu dönemin yoklamalarını denetleyerek gerekli bilgilendirmeleri yapar.
ç) İlgili eğitim kurulları ile işbirliği yaparak sorumlu olduğu dönemin tüm sınavlarının

hazırlanması ve uygulanmasını sağlar.
d) Dönem I-II ve III’te sınav öncesi, sırası ve sonrasında güvenliğin ve düzenin sağ-

lanmasından dönem koordinatörleri sorumludur. Dönem IV ve V’te bu görevleri dönem koor-
dinatörlerinin denetiminde staj eğitim sorumluları ve staj sınav komisyonları gerçekleştirir.

e) Sınav sonuçlarının hesaplanıp açıklanmasını sağlar.
f) Dönem koordinatörünün önerisiyle sınav gözetmenleri Dekanlık tarafından görev-

lendirilir.
g) Her ders kurulu/staj programı sonunda eğitim sorumlularından gelen raporları ders

yılının sonunda eğitim koordinatörüne raporlar.
Komisyonlar
MADDE 17 – (1) Fakültenin mezuniyet öncesi tıp eğitimi komisyonları dekan, dekan

yardımcıları, eğitim koordinatörleri, dönem koordinatörleri ve Dekanlık tarafından görevlen-
dirilen öğretim üyelerinden oluşur. Komisyonların oluşumları ve görevleri EBYÜ Tıp Fakültesi
Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Komisyonları Çalışma Yönergesi ile belirlenir. 

(2) Tıp eğitimi komisyonu: Fakültenin mezuniyet öncesi tıp eğitiminin ve koordinas-
yonunun yürütüldüğü komisyondur.

(3) Müfredat geliştirme komisyonu: Fakültenin misyon ve vizyonu doğrultusunda, me-
zuniyet öncesi tıp eğitimi programının geliştirilmesini sağlayan komisyondur.

(4) Ölçme değerlendirme komisyonu: Öğrenci ölçme ve değerlendirme araçlarının ve
yöntemlerinin belirlenmesinden ve denetlenmesinden, soruların ve sınavla ilişkili istatistik ana-
lizlerin değerlendirilmesinden sorumlu komisyondur. 

(5) Program değerlendirme komisyonu: Öğrenci, eğitici, idari personelin geri bildirim-
lerini hazırlayan, uygulayan, verilerini toplayan ve değerlendirip müfredat geliştirme ve ölçme
değerlendirme komisyonuna raporlayan komisyondur.

Staj sorumluları
MADDE 18 – (1) Staj sorumluları dönem IV ve V’te her klinik staj için anabilim dalı

başkanı tarafından anabilim dalında görevli öğretim üyeleri arasından seçilir. Dönem koordi-
natörüne karşı sorumludur. Görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Staj ders programını hazırlar, programın eksiksiz ve düzenli bir şekilde yürütülmesini
sağlar.

b) Staj süresince ders veren öğretim elemanlarının yoklamaları düzenli bir şekilde yap-
masını sağlar ve bunların öğrenci devam çizelgesine işlenmesini denetler.

c) Kurul sonunda öğretim üyesi ve öğrenciden gelen geribildirimleri değerlendirerek
dönem koordinatörüne raporlar.

Sınav komisyonları
MADDE 19 – (1) Dönem I, II, III’te sınavlar ilgili dönem koordinatörlüğü tarafından

düzenlenir. Sınavı düzenleyen dönem koordinatörlüğü, ders kurullarında dersi olan öğretim
üye ve elemanlarının hazırlaması gereken soruların sayısını ve soruların teslim edilmesi gereken
tarihi belirleyerek ilgili öğretim üye ve elemanlarına bildirir. Öğretim üyesi ve elemanları, ken-
dilerinden istenen soruları cevap anahtarı ile birlikte sınavı düzenleyen dönem koordinatörlü-
ğüne en geç sınavdan 2 (iki) hafta önce teslim etmek zorundadır.
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(2) Dönem I, II ve III’te her ders kurulu için; ilgili eğitim koordinatörünün başkanlı-
ğında, dönem koordinatörü ve koordinatör yardımcılarından oluşan bir “sınav değerlendirme
komisyonu” kurulur. Bu komisyon, sınav öncesinde soruları değerlendirir. 

(3) Dönem IV ve V’te her klinik staj için anabilim dalı başkanı tarafından anabilim da-
lındaki öğretim üye ve elemanları arasından yapılan görevlendirme ile “staj sınav komisyonu”
oluşturulur. Staj sınav komisyonları staj sonu pratik ve teorik sınavlar ve yılsonu bütünleme
sınavlarının her aşamasının koordinasyonundan ve yürütülmesinden sorumludurlar. Staj sınav
komisyonlarının görev ve sorumlulukları EBYÜ Tıp Fakültesi Dönem IV-V Klinik Dönem
Eğitim Yönergesi ile belirlenir. 

(4) Staj sınav komisyonları tüm görevlerini AD Başkanı denetim ve sorumluluğunda
yürütürler.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Puan, Not, Derece, Katsayılar ve Başarı Durumunun Değerlendirilmesi

Puan, not, derece ve katsayılar
MADDE 20 – (1) Sınavların değerlendirilmesinde ve öğrencilerin mezuniyet derece-

lerinin tespitinde kullanılan puanlar, harf notları, katsayılar ve açıklamalar aşağıdaki gibidir:
Puanlar Harf Notu Katsayılar ve Açıklamalar
90-100 AA 4,00
80-89 BA 3,50
75-79 BB 3,00
65-74 CB 2,50
60-64 CC 2,00
0-59 F3 Başarısız öğrenci,

F1 Devamsız. Sınava girme hakkı bulunmayan öğrenci,
F2 Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmeyen öğrenci,
E Mazereti nedeniyle sınava girmeyen öğrenci.

(2) Tıp doktorluğu eğitim-öğretimi başarı derecesinin tespitinde Fakülteyi bitiren öğ-
rencilerin tüm yıllara ait yıl sonu başarı notlarının ortalaması alınır ve aşağıdaki çizelgede gös-
terildiği şekilde dereceye çevrilir:

Katsayı Başarı derecesi
3,50-4,00 Pekiyi
2,50-3,49 İyi
2,00-2,49 Orta
(3) Fakültenin mezuniyet döneminin birincisi, ikincisi ve üçüncüsünün tespitinde öğ-

rencinin tüm sınıfları ve stajları ilk defada geçmiş olması koşulu aranır. Mezuniyet başarı sı-
ralaması 100 puan üzerinden yapılır.

(4) Öğretim planlarında yer alan derslerin AKTS kredileri toplamı, her bir yıl için 60’tır.
Tıp Fakültesi eğitim-öğretimi toplam 360 ders kredisinden oluşur.

Başarı durumunun değerlendirilmesi
MADDE 21 – (1) Dönem I-II-III’te ders kurulu sonu sınavları ve yılsonu genel sınavı

veya bütünleme sınavlarından alınan notlar başarı notunu belirler. Yılsonu geçme notu 60 (altmış)
ve üzerinde olanlar ilgili ders yılını başarı ile tamamlamış sayılır. 

(2) Dönem IV ve V’te staj başarı/geçme notu 60 (altmış) ve üzerinde olan öğrenciler
başarılı kabul edilir. Staj sonu sınavlardan başarısız olarak staj bütünleme sınavına giren öğ-
rencilerin staj başarı notu hesaplamasında bütünleme sınavlarından aldıkları notlar dikkate alı-
nır.

(3) Dönem VI’da intörnlük döneminde başarılı olabilmek için uygulama birimlerinin
her birinin faaliyetlerine bu Yönetmelikte belirtildiği şekilde devam şartlarının yerine getiril-
mesi ve klinik uygulamalar ile ilgili bir yeterlilik belgesi alınması gerekir.
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(4) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine göre Fakültede
okutulan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerinde öğrencinin ba-
şarı durumunun değerlendirilmesinde 5/5/2011 tarihli ve 27925 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Erzincan Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği,
Senato tarafından belirlenen kurallar ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yükseköğretim Ku-
rumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar Yönergesi ile belirlenmiş kurallar uygu-
lanır.

Ders yılı akademik başarı not ortalaması ve genel akademik not ortalaması
hesaplama

MADDE 22 – (1) Öğrencilerin akademik başarı not ortalamaları, yılsonunda öğrenci
işleri tarafından hesaplanır. Bu hesaplama sırasında; öğrenci için ders yılı akademik başarı not
ortalaması (DANO) ve genel akademik başarı not ortalaması (GANO) olmak üzere iki ortalama
elde edilir. DANO hesabında ilgili dönemin ders kurulu veya klinik staj notları toplanarak kurul
sayısına veya staj sayısına bölünür. GANO hesabında ise öğrencinin okul kayıt tarihinden iti-
baren aldığı tüm DANO’ların toplamı DANO sayısına bölünür, ayrıca başarı notlarının ağırlık
katsayıları ve toplam ders kredisine oranları da hesaplamada dikkate alınır. Usulüne uygun he-
saplamalar yapılarak elde edilen sayı, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.

ALTINCI BÖLÜM
Devam Zorunluluğu, Sınavlar, Sınavlarda Usulsüzlük, Sınav Sonuçlarına İtiraz,

Ön Şart ve Dönem Tekrarı

Devam zorunluluğu
MADDE 23 – (1) Tıp fakültesinin tüm sınıflarında pratik ve teorik derslere devam zo-

runludur.
(2) Dönem I, II ve III’te klinik öncesi dönem derslerine devam zorunludur. Dönem I, II

ve III’te devam zorunluluğu ile ilgili esaslar aşağıdaki gibidir:
a) Dönem I-II-III’te yer alan ders kurullarının her biri için ayrı ayrı devam zorunluluğu

istenir. Her ders kurulunda yer alan Teorik (Kuramsal) ve/veya Pratik (Uygulamalı) derslerin
%20 (yirmi) ve daha fazlasına devam etmeyen öğrenciler ders kurulundan teorik ve pratik ders-
ler için birbirinden ayrı olmak şartı ile başarısız kabul edilir. Bu nedenle kurul sonu teorik
ve/veya pratik sınavına alınmazlar ve kurul sonu sınav notu sıfır olarak değerlendirilir. Ayrıca
kurullardaki devamsızlıktan bağımsız olarak dönem I-II-III’te yılsonunda tüm ders kurullarının
devamsızlıkları toplanır ve yıl boyunca yapılan toplam devamsızlık oranı %20 (yirmi) ve üze-
rinde ise yılsonunda yapılacak olan final ve/veya bütünleme sınavlarına giremezler ve devam-
sızlık nedeni ile ilgili eğitim yılını tekrar ederler. Yıl içindeki ders kurullarının herhangi birinden
devamsızlık nedeniyle başarısız olan öğrencinin yıl sonunda hesaplanan toplam devamsızlığı
%20 (yirmi)’den az ise yılsonu final ve/veya bütünleme sınavlarına girebilir.

b) Devam koşulunu yerine getirdiği halde yılsonu final ve/veya bütünleme sınavlarına
girmeyen veya final ve/veya bütünleme sınavlarından başarısız olarak ders yılını tekrar eden
öğrencilerin, tekrar ettikleri ders yılında ders kurullarına devam etmeleri zorunludur.

c) Tıp alan dersleri dışında kalan ortak zorunlu dersler ve seçmeli derslerin devam zo-
runluluğu Senato ve derslerin verildiği program yöneticisi tarafından belirlenir. 

ç) Yönetim Kurulu tarafından yapılan görevlendirme ile fakülte, üniversite veya ülkenin
temsiline yönelik ulusal veya uluslararası bilimsel, kültürel veya sportif etkinliklere katılan
öğrenciler etkinlik süresince izinli sayılırlar. Ancak bu şekilde yapılan görevlendirmeler bir
eğitim-öğretim yılı boyunca devamsızlık sınırı olan %20 (yirmi) oranı temel alınarak hesapla-
nan gün sayısının “yarısını” geçemez. Bu faaliyetlere katılacak öğrencilerin, söz konusu faali-
yetten en az 1 (bir) hafta önce dekanlığa yazılı olarak başvurmaları ve faaliyet sonunda katılım
belgelerini teslim etmeleri şartı aranır.
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(3) Dönem IV ve V’te klinik stajlara devam zorunludur. Dönem IV ve V’te devam zo-
runluluğu ile ilgili esaslar aşağıdaki gibidir:

a) Klinik stajlarda teorik ve pratik her derste yoklama alınır. Yoklamaların takibi staj
eğitim sorumlularının yükümlülüğündedir. Staj süresince staj sorumluları devamsızlığı olan
öğrencileri belirleyerek sınırı aşmayan (staj süresinin %20’sinin altında kalan) devamsızlıklarda
staj sona ermeden uygun görülen bir telafi programı (nöbet, seminer, hasta hazırlama vb.) uy-
gulamalıdır.

b) Staj süresinin %20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenciler başarısız kabul edilir.
Staj sonu sınavlarına ve staj bütünleme sınavlarına giremezler ve ilgili stajı tekrar ederler.

c) Devam koşulunu yerine getirdiği halde stajda başarısız olan veya staj sonu sınavlarına
girmeyen öğrenciler her staj tekrarında staja devam etmek zorundadırlar.

ç) Fakülte, Üniversite veya ülkenin temsiline yönelik ulusal veya uluslararası bilimsel,
kültürel ve sportif etkinliklere katılmak isteyen öğrencilerin durumu Yönetim Kurulunda gö-
rüşülür ve etkinliğin süresi, etkinlik takvimine denk gelen staj süresi gibi faktörler dikkate alı-
narak uygunluğuna karar verilir. Görevlendirme süresi staja devamsızlık sınırını aşamaz. Bu
faaliyetlere katılacak öğrencilerin söz konusu faaliyetten en az 1 hafta önce Dekanlığa yazılı
olarak başvurmaları ve faaliyet sonunda katılım belgelerini teslim etmeleri gerekir. Görevlen-
dirme süresini aşan günler devamsızlıktan sayılır.

d) Sağlık raporu süresi ve diğer mazeretli olarak geçen süreler staj süresinin %40’ını
geçemez. Bu şekilde geçen ve staj süresinin % 40’ını aşan süreler devamsızlıktan sayılır. 

(4) Dönem VI’da aile hekimliği dönemi stajlarına devam zorunludur. Dönem VI’da de-
vam zorunluluğu ile ilgili esaslar aşağıdaki gibidir:

a) Yönetim Kurulu tarafından yapılan görevlendirme ile fakülte, üniversite veya ülkenin
temsiline yönelik ulusal veya uluslararası bilimsel, kültürel veya sportif etkinliklere katılan
Dönem VI öğrencileri etkinlik süresinde rotasyon yaptıkları stajdan izinli sayılırlar. Ancak bu
şekilde görevlendirmeler toplam staj süresinin (tatil günleri dahil) %20’sini aşamaz.

b) Mazeretli veya mazeretsiz devamsızlığı staj süresinin %20’sini aşan öğrenciler stajın
tamamından başarısız sayılır. Devamsızlık %20’yi aşmadığı takdirde öğrenci anabilim dalının
uygun gördüğü şekilde telafi çalışması yapmak zorundadır.

c) Dönem VI eğitim programında stajlar mesai saatleri içerisinde sürdürülür. Mesai
saati bitiminde intörn doktorlar sorumlu oldukları hastalara ait ertelenmesi mümkün olmayan
görevleri bitirdikten sonra çalışma yerlerinden ayrılabilirler.

Sınavlar
MADDE 24 – (1) Tıp Fakültesinde uygulanan sınavlar şunlardır:
a) Kuramsal (teorik) sınavlar: Farklı düzeylerdeki bilgiyi ölçmek için yapılan yazılı sı-

navlardır.
b) Pratik (uygulamalı ve/veya sözlü) sınavlar: Bilginin kullanımı, tutum ve becerileri

tek tek veya bir bütün halinde değerlendirmek için kullanılan sınavlardır. 
c) Ara sınav: Dönem I, II ve III’te eğitim-öğretim yılı içerisinde her ders kurulu sonunda

yapılan pratik/uygulama ve teorik ders kurulu sonu sınavlardır.
ç) Yıl sonu genel sınavı: Dönem I, II ve III’te eğitim-öğretim yılı sonunda yapılan ve

tüm ders kurullarını kapsayan pratik/uygulama ve teorik sınavdır.
d) Staj sonu sınavı: Dönem IV ve V’te staj devam koşulunu yerine getiren öğrencilerin

alındığı staj sonu sözlü/pratik ve yazılı/teorik sınavlardır.
e) Bütünleme sınavı: Yıl sonu genel sınavı veya staj sonu sınavlarında başarısız olan

öğrencilerin girdiği sınavdır. Bütünleme sınavları ile ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir:
1) Devam koşulunu yerine getirip yılsonu geçme notu 60’ın altında kalarak başarısız

olan veya yılsonu (final) sınavlarına girmeyen öğrenciler bu dönem dersleri için yılsonunda
yapılan bütünleme sınavına girerler.
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2) Bütünleme sınav takvimi eğitim-öğretim yılının başında ilan edilir. 
3) Bütünleme sınavları yılsonu sınavlarının nihai sonuçlarının ilanından en erken 1 (bir)

en geç 4 (dört) hafta sonra yapılır.
4) Bütünleme sınavları yılsonu (final) sınavlarıyla aynı şekilde yapılır ve aynı kurallara

göre değerlendirilir.
f) Mazeret sınavı: Mazeret sınavları ile ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir:
1) Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mazeret Sınavı Uygulama Esasları Yönerge-

sinde yer alan haklı ve geçerli nedenlerin ve fakülte yönetim kurulunun mazeret olarak kabul
edeceği benzer diğer hallerin fakülte yönetim kurulunca uygun görülmesi durumunda öğren-
cilere dönem içi ve sonu sınavlar için mazeret sınavı hakkı verilir. Mazeret sınavlarına girmeyen
öğrencilere ikinci bir mazeret sınavı hakkı verilmez.

2) Devam zorunluluğunu yerine getirmiş olup mazereti nedeni ile sınavlara giremeyen
öğrenciler mazeret sınavlarına girebilirler. Devam şartını sağlamayan öğrencilere mazeret sınav
hakkı verilmez.

3) Staj sonu sınavları ve yılsonu staj bütünleme sınavları da mazeret sınavı kapsamın-
dadır.

Sınavlarda usulsüzlük
MADDE 25 – (1) Sınavlarda yapılan usulsüzlüklerle ilgili hükümler aşağıda belirtil-

miştir:
a) Sınavlarda kopya çeken veya kopyaya teşebbüs eden öğrenci hakkında soruşturma

açılır. Soruşturma sonucu suçu sabit görülen öğrenciye sıfır notu verilir ve öğrenci hakkında,
18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğ-
renci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

b) Sınavlara cep telefonuyla veya herhangi bir kayıt ve dinleme cihazıyla girilmez. Sı-
nav esnasında yanında bu tür cihazlar bulunduran öğrenciye kopya muamelesi yapılır.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 26 – (1) Dönem I-II-III’te öğrenciler sınavın yapıldığı tarihi izleyen 3 (üç) iş

günü içinde Dekanlığa dilekçe ile başvurarak, kaynak göstermek koşulu ile bilimsel ve teknik
gerekçelerle bazı sorulara itiraz edebilirler. Bu itirazlar ilgili dönem koordinatörü tarafından
ölçme-değerlendirme komisyonuna iletilir. Kurul soruda maddi hata görürse içeriğine itiraz
edilen soru/sorular iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılır. İtiraz sonuçları komisyon tara-
fından en geç 5 (beş) iş günü içinde karara bağlanarak bilimsel gerekçeleri ile birlikte yazılıp
Dekanlığa bildirilir. Sonuçlar öğrenci panosunda duyurularak ilan edilir ve bu yolla öğrencilere
tebliğ edilmiş sayılır.

(2) Dönem I-II-III’te öğrenciler sınav sonuçlarının duyurulduğu tarihi izleyen 3 (üç) iş
günü içinde dekanlığa dilekçe ile başvurarak sınav evraklarının maddi hata yönünden yeniden
incelenmesini isteyebilir. Yapılan değerlendirme sonunda sınav sonucu Dekanlık tarafından
duyurulur ve itiraz sonrası yapılan değerlendirmede bulunan sonuç sınav notu olarak dikkate
alınır.

(3) Dönem IV ve V’te pratik sınav soru ve sonuçlarına itirazlar staj sonu sınavlarının
yapıldığı gün alınır ve staj sınav komisyonu tarafından incelenerek karara bağlanır. Pratik sı-
navlara yapılan itirazların tümü teorik sınav öncesinde karara bağlanmış olmalıdır.

(4) Dönem IV ve V’te öğrenciler teorik sınavın yapıldığı tarihi izleyen 3 (üç) iş günü
içinde Dekanlığa dilekçe ile başvurarak, kaynak göstermek koşulu ile bilimsel ve teknik ge-
rekçelerle bazı sorulara ve sınav sonuçlarının duyurulduğu tarihi izleyen 3 (üç) iş günü içinde
dekanlığa dilekçe ile başvurarak sınav sonuçlarına itiraz edebilirler ve sınav evraklarının maddi
hata yönünden yeniden incelenmesini isteyebilir. Bu itirazlar, ilgili koordinatörlük tarafından
ilgili staj sınav komisyonuna iletilir. İtiraz sonuçları komisyon tarafından en geç 5 (beş) iş günü
içinde karara bağlanarak bilimsel gerekçeleri ile birlikte yazılıp Dekanlığa bildirilir. Yapılan
değerlendirme sonunda bulunan sınav sonucu Dekanlık tarafından duyurulur ve itiraz sonrası
yapılan değerlendirmede bulunan sonuç sınav notu olarak dikkate alınır.
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Ön şart ve dönem tekrarı
MADDE 27 – (1) Tıp doktorluğu eğitiminde bir ders yılı bir sonraki ders yılının ön

şartıdır. Bu nedenle bir ders yılını geçemeyen öğrenci bir üst ders yılına devam edemez. Öğrenci
dönem I, II ve III’te kaldığı ders yılını, dönem IV ve V’te kaldığı klinik staj/stajları ve dönem
VI’da kaldığı staj/stajları tekrar eder.

YEDİNCİ BÖLÜM
Dönem I, II ve III ile İlgili Hükümler

Ortak zorunlu ve seçmeli dersler
MADDE 28 – (1) Ortak zorunlu dersler 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci

fıkrasının (ı) bendinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil
derslerinden oluşur. Bu dersler haftada en az iki ders saati olmak üzere bir yıl olarak program-
lanır ve uygulanır.

(2) Ortak zorunlu ve seçmeli derslerle ilgili hükümler aşağıdaki gibidir:
a) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri Dönem I’de oku-

tulur.
b) Ortak zorunlu dersler Dönem I’de haftada en az 2 saat olmak üzere okutulur.
c) Ortak zorunlu dersler için her yarıyılda 1 (bir) ara sınav yapılır. Bu derslerde uygu-

lanacak ara sınav, yıl sonu ve bütünleme sınavlarının baraj notu ve geçme notu Fakülte Kurulu
tarafından belirlendiği şekliyle uygulanır. Dönem I’de adı geçen ortak zorunlu dersler için dö-
nem sonu veya bütünleme sınavında başarılı olamayan öğrenciler devamsızlık yapılmamış ol-
ması koşulu ile bir üst döneme intibak ettirilirler. Ancak bu durumdaki öğrencilerin Dönem
VI’ya kabul edilmelerine kadar geçen süre içinde, ders devamı olmaksızın ara sınav ve dönem
sonu ya da bütünleme sınavına girmeleri ve ortak zorunlu derslerden geçer not almaları zorun-
ludur. 

ç) Temel yabancı dil dersi için Üniversite tarafından eğitim yılı başında seviye tespit
sınavı yapılır. Öğrenci, bu sınavda Üniversitenin tespit ettiği geçer notu olan 60 puanı alması
durumunda derse devam etmek zorunda değildir. O dersten başarılı kabul edilir.

d) Devamsızlık nedeni ile ortak zorunlu derslerin herhangi birinden kalan öğrenci, bir
sonraki eğitim yılında bu dersi/dersleri devam ederek almak zorundadır.

e) Temel yabancı dil, ortak zorunlu dersler ve seçmeli derslerden başarı durumu Üni-
versite Senatosu ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen şartlarla belirlenir.

f) Seçmeli dersler bölüm/anabilim dalının önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile
açılır ve aynı usulle kaldırılır. Fakülte Yönetim Kurulu, her bir seçmeli derse kaydolacak öğ-
renci sayısına alt ve üst sınır getirebilir.

g) Seçmeli derslerin toplam ders yüküne oranı %25’i geçmez.
ğ) Seçmeli dersler, mesleki formasyonu tamamlayan derslerden olabileceği gibi, ortak

açılan veya diğer öğretim planlarında yer alan genel kültür ya da değişik ilgi alanlarındaki ders-
lerden de oluşabilir.

h) Öğrenciler kendi öğrenim dalı ile ilgili öğretim planının öngördüğü zorunlu ve seç-
meli derslerin dışında, danışmanın teklifi, bölüm başkanının önerisi ve Fakülte Yönetim Ku-
rulunun kararı ile Üniversiteye bağlı herhangi bir öğretim planında yer alan dersi/dersleri de
alabilir. Bu şekilde alınan dersler GANO hesabında dikkate alınmaz, ancak bu dersteki başarı
durumu öğrenim belgesinde gösterilir.

Ders kurulu
MADDE 29 – (1) Dönem I, II ve III’te dersler, ders konuları ve saatleri arasında koor-

dinasyon esasına göre düzenlenen ders kurulları şeklinde uygulanır.
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(2) Her dönemin ders kurulu sayısı, ders kurullarının hangi derslerden oluştuğu, kurul
içindeki derslerin teorik ve pratik/uygulamalı ders saati olarak süreleri, öğretim yılı başlamadan
önce tıp eğitimi komisyonunun önerileriyle ilgili dönem koordinatörleri tarafından hazırlanır
ve Fakülte Kuruluna sunulur. Fakülte Kurulu tarafından kabul edilip onaylandıktan sonra De-
kanlık tarafından ilan edilir.

Ders kurulu sınavı
MADDE 30 – (1) Klinik öncesi dönemde ders kurullarının amaç, öğrenme kazanımları

ve kapsamı doğrultusunda, kullanılan öğrenim yöntemleri ile uyumlu ölçme-değerlendirme
metotları uygulanır. 

(2) Dönem I, II, III’teki ders kurul sınavları ilgili dönem koordinatörlüğü tarafından
düzenlenir.

(3) Sınavlar akademik takvimde belirtilen tarihlerde, dekanlık tarafından ilan edilen
yer ve saatte yapılır.

Ders kurulu notu hesaplama
MADDE 31 – (1) Ders kurulu notu hesaplama ile ilgili esaslar aşağıdaki gibidir: 
a) Bir ders kurulu içindeki ders veya ders gruplarında barajlar oluşturulur. Öğrenci ba-

raja tabi ders veya ders gruplarının her birine ait toplam puanın en az %50’sini almak zorun-
dadır, aksi halde puan düşürme işlemi yapılır. Bir ders kurulundaki derslerin bir veya daha faz-
lasından %50’den az not alan öğrencinin, o dersten aldığı not ile o dersin toplam notunun
%50’si arasında kalan fark, ders kurulu sınavı toplam notundan düşülür. Baraj uygulaması yıl-
sonu genel sınavı ve bütünleme sınavları için de aynı şekilde uygulanır.

b) Ders kurulu notu; Dönem I-II-III’te her kurul için yapılan ders kurulu sonu teorik
sınav notu ve pratik sınav notunun toplamı ile bulunur. Ders kurulundaki farklı ders gruplarının
kurul sonu sınav notuna etki oranı kurul içindeki ders saati yüklerine göre (teorik ve pratik top-
lam ders saatine göre) hesaplanır. 

c) Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile ders kurulu başında ilan edilmek üzere ders kurulu
notu hesaplanmasında farklı sınav tiplerinin ağırlıkları değiştirilebilir.

Ders kurulu başarısı ve ders yılı başarısı
MADDE 32 – (1) Dönem I-II-III’te ders kurulu sonu sınavları ve yılsonu genel sınavı

veya bütünleme sınavlarından alınan notlar başarı notunu belirler.
(2) Her türlü sınav ve etkinlik 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavlarda

başarılı olmak için 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 60 (altmış) puan alınması gerekir (0.5
ve üzerindeki kesirli sayılar bir üst rakama yuvarlanır).

(3) Kurul sonu sınavları ve yılsonu sınavlarında farklı derslerin sınav notu üzerine etki
etme dereceleri belirlenirken ilgili dersin kurul sonu sınavı için o ders kurulu içindeki ve yılsonu
final ve bütünleme sınavları için tüm eğitim-öğretim yılı boyunca anlattığı pratik ve teorik ders
saati yükleri temel alınır.

(4) Yılsonu geçme notu; dönem içinde yapılan ders kurulu sonu sınavı (ara sınav/vize)
notlarının ortalamasının %65’i ile yılsonu genel sınavı (final) notu ya da bütünleme sınavı no-
tunun %35’inin toplamı ile bulunur. Yılsonu geçme notu 60 (altmış) ve üzerinde olanlar ilgili
ders yılını başarı ile tamamlamış sayılır.

(5) Yıl içi kurul sonu sınavlarının ortalamasının %65’i geçme notu olan 60’a tekabül
ediyor ise öğrenci isteğine bağlı olarak final sınavına girmeyebilir. Bu öğrenciler kendi istekleri
ile yılsonu genel sınavına girdikleri takdirde yılsonu geçme notu hesaplanırken, öğrencinin le-
hine olan yüksek puanı dikkate alınır.

(6) Yıl sonu final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmeyen veya yılsonu geç-
me notu 60 puanın altında olan (dönem içi kurul sonu sınavı ortalaması ve final sınavı notları
kullanılarak hesaplanan) öğrenci başarısız kabul edilir ve aynı yıl içerisinde yapılan bütünleme
sınavına alınır.
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Bütünleme sınavları
MADDE 33 – (1) Devam koşulunu yerine getirip yılsonu geçme notu 60’ın altında ka-

larak başarısız olan veya yılsonu (final) sınavlarına girmeyen öğrenciler bu dönem dersleri için
yılsonunda yapılan bütünleme sınavına girerler.

(2) Bütünleme sınav takvimi eğitim-öğretim yılının başında ilan edilir. 
(3) Bütünleme sınavları yılsonu sınavlarının nihai sonuçlarının ilanından en erken 1

(bir) en geç 4 (dört) hafta sonra yapılır.
(4) Bütünleme sınavları yılsonu (final) sınavlarıyla aynı şekilde yapılır ve aynı kurallara

göre değerlendirilir.
Başarısızlık durumu ve dönemin tekrarı
MADDE 34 – (1) Tıp Doktorluğu eğitiminde bir ders yılı bir sonraki ders yılının ön

şartıdır. Bu nedenle bir ders yılını geçemeyen öğrenci bir üst ders yılına devam edemez, üst sı-
nıftan ders alamaz.

(2) Yılsonu geçme notu 60 ve üzerinde olmayan öğrenciler veya yılsonu sınavına girme
hakkı olduğu halde sınava girmeyen öğrenciler (yıl içi kurul sonu sınavlarının ortalamasının
%65’i geçme notu olan 60’a tekabül eden öğrenciler hariç) başarısız kabul edilerek yılsonu sı-
navından en erken 1 hafta en geç 4 hafta sonra yapılacak olan bütünleme sınavına girebilirler.
Bütünleme sınavından alınan notlar yılsonu genel sınav (final sınavı) notu yerine geçer. Bü-
tünleme sınavı notu ile hesaplanan yılsonu geçme notu 60’ın altında olan öğrenci başarısız sa-
yılır ve o ders yılını tekrar eder.

(3) Yıl içi kurul sonu sınavlarının ortalamasının %65’i geçme notu olan 60’a tekabül
eden öğrenciler hariç yılsonu genel sınavına girmeyen öğrenciler yılsonu bütünleme sınavına
da girmezse başarısız sayılır ve o ders yılını tekrar eder. Bu durumdaki öğrencinin ders kurul
not ortalaması dikkate alınmaz.

(4) Yılsonu bütünleme sınavı sonunda yılsonu geçme notu 60’ın altında olan öğrenci
bir üst döneme devam edemez. Dönem I-II-III’te kaldığı ders yılını aynı şekilde tekrar eder.
Kaldığı ders yılının tekrarında başarılı olması halinde bir üst döneme geçmeye hak kazanır. 

(5) Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenci final ve bütünleme sınavlarına gi-
remez ve başarısız sayılarak ders yılını tekrar eder.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Dönem IV ve V ile İlgili Hükümler

Staj eğitim programları
MADDE 35 – (1) Dönem IV ve V eğitim programı, her biri bağımsız olarak işlenen

çoğu disiplin temelli, bir tanesi entegre (Kalp Damar Cerrahi ve Göğüs Cerrahisi stajları) olan
klinik staj uygulamalarından oluşur. Öğrenciler, eğitim-öğretim yılı başında ilan edilen takvim
çerçevesinde bu stajları rotasyon şeklinde alırlar. Rotasyon grupları birbiri ile ilişkili stajların
bir araya getirilmesi ile oluşturulur.

(2) Dönem IV ve V’te eğitim-öğretim yılı başında eğitim programında belirtilen stajlar
yer alır. Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından, ilgili kurulların ve stajların görüşü alınarak stajların
dağılımı ve süresinde değişiklik yapılabilir.

(3) Staj programı tıp eğitiminin temel alanları olan; bilgi, hekimlik uygulamaları ve
profesyonel tutum ve davranışlara yönelik çoklu öğrenim yöntemlerini ve araçlarını kapsama-
lıdır.

(4) Her klinik staj öğrenme amaç ve kazanımlarına uygun şekilde Tıp Fakültesi program
yeterlilikleri ve Ulusal Çekirdek Eğitim Programına (ÇEP) çerçevesinde kendi staj programını
oluşturur.
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Stajların tamamlanması
MADDE 36 – (1) Dönem IV ve V öğrencileri her stajın sonunda staj sonu sınavına alı-

nır. Staj sonu sınavı kademeli olarak sırasıyla sözlü/pratik ve yazılı/teorik sınav olarak yapılır.
Sınava devam edebilmek için sınavın her aşamasından 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 60
(altmış) puan alınması gerekir. Sınav sonuçları sınavın her aşamasından sonra ilan edilir.

(2) Dönem IV ve V’te bir üst döneme geçme hakkı kazanan öğrenci bulunduğu dönem-
deki bütün stajlarını başardığı tarihten sonra başlayan ilk staj ile birlikte bir üst döneme başlar.
Öğrenci yeni ders yılının başlamasını beklemeksizin bir üst sınıfın uygun olan bir stajının baş-
langıcına kaydedilir.

Staj sonu sınavları ve geçme notu
MADDE 37 – (1) Dönem IV ve V’te her klinik stajın sonunda yapılan “Staj Sonu Sı-

navları” için sırasıyla aşağıdaki Ölçme-Değerlendirme yöntemleri uygulanır:
a) Pratik (sözlü ve uygulama) sınav.
b) Yazılı (teorik) sınav.
(2) Staj devam koşulunu sağlayan öğrenciler staj sonu sınavlarına alınırlar.
(3) Staj sonu sınavlarının her biri (sözlü/pratik ve yazılı/teorik sınavlar ayrı ayrı) 100

(yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir.
(4) Staj sonu sınavları kademeli olarak uygulanır. Önce sözlü/pratik sınav yapılır. Söz-

lü/pratik sınavdan başarılı olamayan öğrenciler yazılı/teorik sınava giremez. Sözlü/pratik sı-
navdan 60 (altmış) ve üzeri puan alan öğrenciler yazılı/teorik sınava girmeye hak kazanırlar.

(5) İlgili anabilim dalı, staj sonu ve bütünleme sınavlarında soru hazırlanmasından so-
nuçların ilanına kadar geçen tüm süreçlerin yürütülmesinden birincil olarak sorumludur.

(6) Staj başarı/geçme notu; staj sonu sözlü/pratik sınav notunun %50’si ve staj sonu
yazılı/teorik sınav notunun %50’si toplanarak hesaplanır.

(7) Staj sonu sınavlardan başarısız olarak staj bütünleme sınavına giren öğrencilerin
staj başarı/geçme notu hesaplamasında bütünleme sınavlarından aldıkları notlar dikkate alınır.

Staj bütünleme sınavları ve stajın tekrarı 
MADDE 38 – (1) Klinik stajlarda devam koşulunu yerine getirip staj sonu sınavlarda

başarısız olan veya staj sonu sınavlarına girmeyen öğrenciler, bu klinik stajlar için yıl sonunda
yapılan bütünleme sınavlarına girerler. Öğrencilere pratik/sözlü ve teorik/yazılı sınavlardan
her biri için bir defaya mahsus olmak üzere bütünleme sınavına katılma hakkı verilir.

(2) Bütünleme sınav takvimi eğitim-öğretim yılının başında Dekanlık tarafından ilan
edilir.

(3) Bütünleme sınavları eğitim-öğretim yılındaki son klinik stajın bitim tarihinden en
erken 1 (bir) hafta en geç 4 (dört) hafta sonra yapılır.

(4) Bütünleme sınavları eğitim-öğretim yılı süresince uygulandığı şekliyle sözlü/pratik
ve yazılı/teorik sınav olmak üzere uygulanır. Staj sonu sınavlarda sözlü/pratik sınavdan 60 ve
üstü not alan ancak yazılı/teorik sınavlardan 60 altında not alarak bütünlemeye kalan öğrenci
sadece yazılı/teorik sınav bütünlemesine girer, staj geçme notu hesaplanırken staj sonu
sözlü/pratik sınavdan aldığı not dikkate alınır. Staj sonu sözlü/pratik sınavdan başarısız olarak
bütünlemeye kalan öğrenci için staj sonu sınavlarda uygulanan kademeli geçme sistemi geçerli
olur. Sözlü/pratik bütünleme sınavını başarıp yazılı/teorik bütünleme sınavında başarılı ola-
mayan öğrenciye yazılı/teorik bütünleme sınavı için bir bütünleme sınav hakkı daha verilir.

(5) Klinik stajlardan bütünlemeye kalan öğrencilerin yazılı olarak başvurmaları halinde
yılsonu bütünleme sınavının yerine (yılsonu bütünleme sınavını beklemeden) daha önce yapılan
bir staj sonu sınavına girmelerine Dekanlıkça izin verilebilir. Öğrenci girmek istediği sınavdan
en az 1 hafta önce dilekçe ile dekanlığa başvurusunu yapmak zorundadır. Bu sınavdan da ba-
şarısız olan öğrenci stajı tekrar alır. 

(6) Dönem IV ve V stajlardan bir veya daha fazlasından başarılı olamayarak bütünleme
sınavı hakkı verilen ve bütünleme sınavından da başarılı olamayan öğrenciler stajı tekrar eder.
Öğrenci her staj tekrarında staja devam etmek zorundadır.
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DOKUZUNCU BÖLÜM
Dönem VI ile İlgili Hükümler

Stajların değerlendirilmesi
MADDE 39 – (1) Dönem VI öğrencilerinin stajdaki başarı durumu sorumlu öğretim

üyesi ve Anabilim Dalı başkanlığı tarafından öğrencinin tüm çalışmaları (klinik, poliklinik, la-
boratuvar, saha çalışmaları, hasta kayıtları, epikrizler, hasta yaklaşımları, nöbetler, seminer vb.
aktivitelerdeki) ile ilgili başarı durumu değerlendirilerek belirlenir. Öğrencilerin başarısı “ye-
terli” veya “yetersiz” şeklinde değerlendirilir. Ayrıca daha nesnel fikir vermesi açısından 100
üzerinden puanlama da yapılır. Yeterlilik verilen intörn doktorun alacağı puan 60 ve üzerinde
olmalıdır.

Yeterlilik 
MADDE 40 – (1) İlgili Anabilim Dalları hazırlanan staj değerlendirme formları doğ-

rultusunda yeterlilik ölçütlerini ve değerlendirme yöntemlerini belirler. Eğitimle bağdaşmayan,
iş yükünü azaltmaya yönelik belirlenen hiçbir ölçüt yöntem kabul edilemez ve uygulanamaz.
Bu konuda anabilim dalları Dekanlığa karşı sorumludurlar. İntörn doktorların çalışmaları staj
değerlendirme formları ve staja devam durumları üzerinden düzenli olarak izlenir ve yeterlilik
durumu Anabilim Dalı tarafından belirlenip staj devam çizelgeleri (yoklama evrakları) ile bir-
likte Dekanlığa iletilir.

Yetersizlik
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelikte belirlendiği şekilde devam zorunluluğunu yerine

getirmeyen, telafi çalışması yapmayan, ilgili stajın çalışma kurallarına uymayan, hekim adayına
yakışmayan tutum ve davranışlar sergileyen öğrenciler başarısız kabul edilir ve “yetersizlik”
alırlar. Anabilim Dalı yetersizlik kararını gerekçeleri ile Dekanlığa bildirir. Önceden belirlenen
yeterlilik ölçütleri ve değerlendirme yöntemleri doğrultusunda olmayan ve belgelenmeyen ge-
rekçeler ve bu şekilde alınan “yetersizlik” kararı kabul edilmez. Yetersizlik kararı Dönem VI
Koordinatörlüğü tarafından ilgili öğrenciye staj sonunda duyurulur. Başarısız olan öğrenciler
başarısız oldukları stajı/stajları tüm Dönem VI rotasyonlarını tamamladıktan sonra tekrar alırlar.
Staj tekrarında devam zorunludur.

Dönem VI başarı notu
MADDE 42 – (1) Bu kademede başarılı olan öğrencilerin dönem başarı notu staj pu-

anlarının ortalamasıdır. Dönem VI’daki stajların bir veya birkaçından başarısız olan öğrenci
mezun olabilmek için o stajlarda aynı süre çalışmak ve başarı sağlamak zorundadır. Stajların
başarı notu 60’tır.

ONUNCU BÖLÜM
Ulusal ve Uluslararası Öğrenci Değişimi ve Yatay Geçişlere İlişkin Esaslar

Ulusal ve uluslararası öğrenci değişimi
MADDE 43 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki diğer üniversiteler arasında

yapılan anlaşmalar uyarınca üniversitelerarası öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu
programlar çerçevesinde öğrenciler anlaşmalı üniversitelere gönderilebilir. Değişim program-
ları, YÖK tarafından belirlenen esaslar dahilinde ikili anlaşmalar ve Senato tarafından belirle-
nen kurallar doğrultusunda uygulanır.

(2) Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına
İlişkin Yönetmelik ile esasları belirlenmiş olan Farabi Değişim Protokolü’nde yer alan bazı
şartlar ve durumların tıp fakültelerinde uygulanan eğitim-öğretim sistemi ile tam uyumlu ol-
maması nedeni ile ilgili yönetmelikte belirtilen esasların dışına çıkılmadan klinik öncesi dö-
nemde Protokolün uygulanmasına ilişkin bazı düzenlemeler yapılmıştır. Düzenleme ile ilgili
esaslar şunlardır:
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a) Dönem I-II-III’te Farabi başvuruları eğitim yılı tamamlanıp genel not ortalamasının
hesaplandığı ve bir sonraki eğitim döneminin henüz başlamadığı zaman aralığı olarak 15 Tem-
muz-15 Ağustos tarihleri arasında alınır.

b) Farabi başvurusu yapacak öğrencilerin 4’lük sistemde en az 2.0 olarak istenen not
ortalamasının karşılığı olarak tıp fakültesinde uygulanan 100’lük sitemdeki en az 60 puan not
ortalamasını sağlama şartı esas alınır. Yani 4’lük sistemde müracaat şartı olan ve başarı sınırı
kabul edilen 2.0 olan not, tıp fakültesinde 60 not ortalaması ya da üstü olan nota tekabül etmekte
olup ancak bu koşulu sağlayan (genel not ortalaması 60 ve üstünde olan) öğrencilerin başvu-
ruları kabul edilir. 

c) Tıp fakültelerinde Dönem I-II-III’te dersler yıllık olarak okutulmakta olup bir üst sı-
nıfa geçmenin ve üst sınıftan ders almanın ön koşulu alt sınıftaki bütün derslerin başarılmış
olmasıdır. Tıp fakültesi klinik öncesi dönem öğrencilerinin ders kredilerini tamamlamak için
alt ve üst sınıflardan ders alma durumu olamaz. Bu nedenle Farabi Protokolü ile gidilecek olan
yükseköğretim kurumu ile azami ders programı uyumu esas alınır.

Yatay geçişler
MADDE 44 – (1) Fakülteye yapılacak yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki
Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması
Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Senato tarafından belirlenen esaslar çerçeve-
sinde yapılır.

ON BİRİNCİ BÖLÜM
Kayıt Silme ve Sildirme, Mazeretler, Kayıt Dondurma, İzinler, Tebligat ve Duyuru

Kayıt silme ve sildirme
MADDE 45 – (1) Kayıt silme ve sildirme ile ilgili esaslar şunlardır:
a) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış

olanların kaydı silinir.
b) Öğrenciler kendi isteğiyle kaydını sildirebilir. Bu şekilde ayrılan öğrencinin geri dö-

nüş isteği kabul edilmez.
c) Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ve YÖK’ün onayı ile dört yıl üst üste katkı payının

ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.
ç) Kaydı silinen öğrenciye kayıt esnasında verdiği lise/lise dengi diploması, arkasına

şerh düşülerek geri verilir.
Mazeretler
MADDE 46 – (1) Aşağıda belirtilen mazeretleri belgelendiren öğrencinin durumu Fa-

külte Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Öğrencinin, mazeretinin bitiş tarihinden itibaren en
geç beş iş günü içinde Fakülteye yazılı olarak başvurması gerekir. Bu süre içerisinde başvuru
yapmayanların mazeretleri kabul edilmez.

(2) Öğrencilerin mazeretleri şunlardır:
a) Öğrencinin sağlık kuruluşlarından aldığı raporla belgelenmiş olan sağlıkla ilgili ma-

zeretleri.
b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı

alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dola-
yısıyla öğrenime YÖK kararı ile ara verilmesi.

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla
tabii afetler ve diğer nedenlerle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması.

ç) Öğrencinin ekonomik nedenlerle öğrenime devam edemeyeceğini belgelendirmesi.

Sayfa : 64                               RESMÎ GAZETE                                 18 Ekim 2019 – Sayı : 30922



d) Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından öğrencinin tabi olduğu ilgili mevzuat
hükümleri itibariyle öğrencinin öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen
mahkûmiyet hâli.

e) Öğrencinin hangi sıfatta bulunursa bulunsun, tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin
kaldırılması suretiyle askere alınması.

f) Öğrencinin tutukluluk hâli.
g) Fakülte Yönetim Kurulunun mazeret olarak kabul edeceği diğer hâller.
(3) Kayıt dondurma dışında, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen mazeretli süreler

devamsızlıktan sayılır.
Kayıt dondurma
MADDE 47 – (1) Kayıt dondurma öğrencinin başvurusu ve Fakülte Yönetim Kurulu

kararı ile yapılır.
(2) Kayıt dondurmak için 45 inci maddede tanımlanan mazeretler geçerlidir.
(3) Başvurular, yarıyılın ilk on iş günü içerisinde yapılır. Sağlık nedeni ile yapılacak

kayıt dondurma istekleri bu sürenin dışındadır.
(4) Haklı ve geçerli nedenler ile eğitim-öğretim süresince en az bir yıl en çok iki yıl

süre ile kayıt dondurulabilir. Ancak, askerlik, tutukluluk ve mahkûmiyet durumlarında kayıt
dondurma bu hallerin süresi kadardır.

(5) Sağlık nedeniyle yapılan kayıt dondurma işlemi azami iki yıldır. Bu süreyi aşan du-
rumlarda yeniden sağlık kurulu raporu alınması gerekir.

(6) Kayıt dondurma başvurusu için sunulacak belgelerin son altı ay içerisinde alınmış
olması gerekir.

(7) Öğrenci, kayıt dondurduğu yarıyılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara gire-
mez. Kayıt donduran öğrencinin azami öğrenim süresi kayıt dondurma süresi kadar uzatılır.

İzin
MADDE 48 – (1) Aşağıda belirtilen durumlarda öğrenciye izin verilebilir:
a) Eğitim-öğretimine veya mesleki gelişimine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs,

staj, araştırma gibi imkânların doğması hâlinde, bağlı olduğu birime dilekçeyle başvuran öğ-
renciye, Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile en çok
iki yıl izin verilebilir. Öğrencinin izinli olduğu süre normal öğrenim süresinden sayılmaz.

b) 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun 29 uncu
maddesi gereğince; uluslararası seviyede yurt içi ve yurt dışı spor müsabakaları ve bunların
hazırlık çalışmalarına katılacak öğrenciler, bağlı oldukları kurumlarınca organizasyonun devamı
süresince izinli ve mazeretli sayılırlar. Bunların özlük hakları kurumlarınca saklı tutulur. Öğ-
rencilerin bu süreleri devamsızlık süresinin hesabında dikkate alınmaz.

c) Üniversite adına sosyal, kültürel, sportif ve benzeri faaliyetlere Fakülte Yönetim Ku-
rulu kararı ve Rektörlük onayı ile katılacak olan öğrenciler, görevlendirilme süresi içerisinde
giremedikleri ders veya sınavlar için izinli ve mazeretli sayılırlar.

Tebligat ve duyuru
MADDE 49 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin kendisine elden veya Fakülteye bildir-

diği adrese iadeli taahhütlü olarak yapılır.
(2) Fakülteye bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu Fakülteye bildirmemiş veya

yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrencilerin mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi
hâlinde tebligat kendilerine yapılmış sayılır.

(3) Öğrencileri ilgilendiren duyurular, Fakültenin panolarında veya internet sayfasında
ilan edilir.
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ON İKİNCİ BÖLÜM
Mezuniyet Tarihi, Diplomalara İlişkin Esaslar ve Tıp Yemini

Mezuniyet tarihi
MADDE 50 – (1) Öğrencinin mezuniyet tarihi, başarılı olduğu son sınavın yapıldığı

tarihtir. Ancak, bu tarihe kadar staj ve benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrenciler, tamam-
ladıkları bu çalışmalarının kabul edildiği tarihte mezun olurlar.

Diplomalar
MADDE 51 – (1) Diplomalar, Fakültede aşağıdaki şartlara bağlı olarak verilir:
a) Ön lisans diploması: Dönem I ve II derslerini başarı ile tamamlayanlara Fakülteden

ayrılmaları ve istekleri halinde verilir.
b) Lisans diploması: Dönem I, II, III ve IV derslerini başarı ile tamamlayanlara Fakül-

teden ayrılmaları ve istekleri halinde verilir.
c) Tıp doktoru diploması: Tüm dönemleri başarı ile tamamlayarak tıp doktoru diploması

almaya hak kazananlara verilir.
Tıp yemini
MADDE 52 – (1) Fakülteyi başarı ile tamamlayıp tıp doktoru diploması almaya hak

kazananlara tıp fakültesi diploma yemini yaptırılır.

ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kalite süreçleri
MADDE 53 – (1) Eğitim-öğretim süreçlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik iç ve

dış kalite güvencesi uygulamaları ve eğitim-öğretimin devamına ilişkin diğer hususlar, YÖK’ün
bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak Senato tarafından belirlenir.

Engelli öğrenciler
MADDE 54 – (1) Fakülte Yönetim Kurulu, engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu

ile belgelenmiş olan engelli öğrenciler için gerekli düzenlemeleri yapma ve uygulama konu-
sunda yetkili ve sorumludur.

Dışarıdan ders izleme
MADDE 55 – (1) Belirli konularda bilgilerini arttırmak amacıyla Fakülte Yönetim Ku-

rulunca uygun görülenler Üniversite Yönetim Kurulunun belirlediği ilkeler çerçevesinde açılan
dersleri izleyebilirler. Bu kişiler kayıt yaptırdıkları dersler için belirlenen bütün kurallara uymak
zorundadırlar. Bu statüdekilere diploma verilmez ancak istendiğinde devam ve başarı durum-
larını belirten bir belge verilir.

Öğrenci temsilcileri
MADDE 56 – (1) Fakülte öğrenci temsilcisi, öğrenciler ile ilgili konuların görüşülmesi

sırasında Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu toplantılarına istekleri halinde katılabi-
lirler.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulu ve
Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 58 – (1) 31/10/2017 tarihli ve 30226 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Er-

zincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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GENELGE

Cumhurbaşkanlığından:
Konu: 2017/21 sayılı Genelge

GENELGE

2019/23
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Recep Tayyip ERDOĞAN
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İLKE KARARLARI

—— • ——
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9003 

—— • —— 

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9004 
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Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8985 

—— • —— 
Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8986 
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Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8987 

—— • —— 
Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8988 
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İstanbul Anadolu 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9061 

—— • —— 

Ankara 32. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9062 
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Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9063 

—— • —— 

Uzunköprü 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9065 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
ARSA SATILACAKTIR 

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
 

İlçe Mahalle 
Ada 

Parsel 

Yüz 
ölçümü 

(m²) 
Beher m² 
fiyatı (TL) 

Tamamının 
Muhammen 
Bedeli (TL) 

Geçici 
Teminat 

(TL) İmar durumu İhale türü 
İhale Tarih 
ve Saati Ödeme şekli 

Onikişubat 
Pınarbaşı 

9157/1 10.012,48 600,00 6.007.488,00 180.224,64 
Karma kullanım 
alanı Max.kat:10 

E=1.50 

Kapalı teklif 
(35/a) 

30.10.2019 
14:15 

1/2’si  peşin 
geriye kalanı 6 
(ay) eşit taksit 

 
1- Yukarıdaki tabloda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen mülkiyeti Kahramanmaraş 

Büyükşehir Belediyesine ait taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun ilgili 
maddeleri doğrultusunda belirtilen tarih ve saat’de, İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No: 
25 adresindeki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır. 

2- İhale ile ilgili şartnameler 200,00 TL karşılığında (şartname bedeli Mali Hizmetler 
Dairesi Başkanlığına ödenecektir.) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı-Emlak ve Kamulaştırma 
Şube Müdürlüğünden alınabilir. Şartname bedeli ödemeyenler ihaleye katılamayacaklardır. 

3- İhale ile mülkiyeti satılacak taşınmazın geçici teminat tutarı yukarıdaki tablodaki 
belirtilmiş olup, nakit olarak ödenecekse ihale saatinden önce Kahramanmaraş Büyükşehir 
Belediyesinin Vakıflar Bankası Kahramanmaraş Çarşı Şubesinde bulunan TR 980001500158007 
292361081 iban nolu hesabına yatırılarak işin adı ihale kayıt numarası ve teminat türü belirtilecektir. 

4- Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve 
tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale 
uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar. 

5- İhale ile satışı yapılacak olan taşınmazın imar plan durumları yukarıdaki tabloda 
belirtilmiştir. Bu doğrultuda ihaleye katılacaklar taşınmazın her türlü imar planı ile ilgili 
durumunu ayrıca araştırmış ve kabul etmiş olarak ihaleye katıldığı kabul edilecektir. 

6- Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım 
giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni 
süresinde ödenecektir. (taksitlere uygulanacak kanuni yıllık vade farkı %9 dur) 

7- İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile 
ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı 
ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması 
halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz. 

8- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri 
uygulanacaktır. 

9- GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR: 
a. Tedavüldeki Türk parası 
b. Maliye Bakanlığınca belirlenen Bankaların verecekleri süresiz teminat mektubu 
c. Devlet tahvili ve Hazine kefaletlerine haiz tahviller 
d. Özel Finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları 
10- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İHALE ÖNCESİ İHALE KOMİSYONUNA 

TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER; 
a. İkametgâh belgesi, 
b. Süresiz Geçici teminat mektubu veya ödendi makbuzu; 
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c. İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz; 
d. İhaleye istekliler adına vekâleten iştirak edilecek ise, istekli adına teklifte bulunan 

kimselerin noter onaylı vekâletnameleri ve imza beyannamesi aslını getirecektir. 
e. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden borcu yok belgesi; 
f. 2886 sayılı yasa gereğince ihale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyanı;  
g. Tüzel kişi olması halinde yukardaki maddelere ilaveten, ilgilisine göre tüzel kişiliğin 

ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirten son durumu 
gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması 
halinde, bilgilerin tümünü gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri; 

h. Ortak girişim olması halinde noter onaylı iş ortaklık beyannamesi;  
11- İHALEYE KATILACAK ORTAK GİRİŞİMCİLER: 
İhale şartnamesindeki ortak girişimcilik maddelerine uymak zorundadır. Ortak girişimi 

oluşturan gerçek veya tüzel kişiler ilgisine göre, yukarıdaki (a-b-c-d-e-f-g-h) maddelerindeki 
temin edecekleri belgeler ayrı ayrı istenecektir. 

İlgililere ilanen duyurulur. 8724/1-1 
—— • —— 

ORTA AKDENİZ (ADANA) BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ  
BİNASININ TADİLATI YAPTIRILACAKTIR 

Türk Kızılay Genel Müdürlüğünden: 
TOROS MAHALLESİ 78102 SOKAK NO:4 ÇUKUROVA/ ADANA ADRESİNDE 

BULUNAN ORTA AKDENİZ (ADANA) BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BİNASININ 
TADİLATI ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL İLE YAPTIRILACAKTIR. 

1- Toros Mahallesi 78102 Sokak No:4 Çukurova/ Adana Adresinde Bulunan Orta Akdeniz 
(Adana) Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü Binasında Tadilat Yapılması İşinin KIZILAY’ın hazırladığı 
projeler ve detayları uyarınca, sözleşme ve eki şartnameler doğrultusunda, tüm işlerle ilgili vergi, 
resim, harç ve benzeri giderler, YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak üzere anahtar teslimi götürü 
bedelle yapılması işidir. 

2- Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 
birlikte vereceklerdir. 

3- İSTEKLİLERİN http://tedarikciportali.kizilay.org.tr/ ADRESİNDEN GİREREK 
“Tedarikçi Olmak İstiyorum” SEKMESİNDEN TEDARİKÇİ PORTALİNE KAYIT 
YAPTIRMASI GEREKMEKTEDİR. https://www.kizilay.org.tr/ adresinden “tedarikçi girişi” ve 
“tedarikçi olmak istiyorum” sekmelerinden de kayıt için erişim sağlanabilecektir. 

4- İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 
Müdürlüğümüzden, “Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No:28 Beyoğlu/İSTANBUL“ adresindeki 
İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. 

İdari,  teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 
5- Firmaların ihale zarflarını en geç 13.11.2019 günü saat 09:00’a kadar Türk Kızılay 

Genel Müdürlüğü / Evrak Kayıt Servisine göndermiş olmaları gerekmektedir. 
6- 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 13.11.2019 günü saat 16:00’da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 
7- Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
8- Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 
9- Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 
 9020/1-1 

http://tedarikciportali.kizilay.org.tr/
https://www.kizilay.org.tr/
http://www.kizilay.org.tr/
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1 (BİR) KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere, 1 (bir) kalem 

cihaz alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü 
maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki 
esasların 20 nci maddesi (f) bendine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

 
İhale kayıt numarası/ 
İhale kayıt numaraları 

: 2019/518395 

1- İdarenin   
a) Adresi : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 
Birimi Kurupelit-Atakum / SAMSUN 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 (362) 312 19 19 /7091-7090 
Faks: 0 (362) 457 60 21 

c) Elektronik posta adresi : pyo@omu.edu.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği  
internet adresi (varsa) 

: - - - 

2- İhale konusu malın   
a) Niteliği, türü ve miktarı : TEE Özellikli Ekokardiografi ve Vasküler 

Doppler, 1 Adet (Komple Sistem) 
b) Teslim yeri/yerleri : Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi 

Anabilim Dalı 
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip,  

90 (doksan) takvim günü 
3- Yeterlik değerlendirmesinin/ 
İhalenin 

  

a) Verileceği/Yapılacağı yer : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje 
Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu  
Kurupelit-Atakum / SAMSUN 

b) Tarihi ve saati/Tarih ve saatleri : Tarih: 12/11/2019 Saat  : 14:00 
 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvurusu 
kapsamında sunmaları gerekir. 

4.1.1. Yeterlik başvurusu yapmaya /Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza 
beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki 
faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale 
üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 
sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun 
olarak sunması gerekmektedir. 

4.1.2. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi 

4.1.3. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, 
4.1.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları; 
(Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek 

amacıyla) 
a) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri ile menşei ülkesi belirtilerek ürünler 

hakkında ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, prospektüslerin, fotoğrafların ve 
benzeri tanıtım materyallerin verilmesi ve varsa referans listeleri tekliflere eklenecektir. 

b) İstekliler; teklif ettikleri ürünlerin özelliklerini, Teknik şartnamede karşılık gelen 
maddelere göre karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaşeleri 
ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir. 

c) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında İhale Komisyonunca ihtiyaç duyulması halinde 
demonstrasyon yapılmak üzere İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin numunelerini istenilen tarihe 
kadar İdareye kurulu ve çalışır vaziyette teslim edileceğine (söz konusu cihaz/aletin özel imalat 
süreci gerektirmesi veya kurulumu ve taşınmasında güçlükler olması halinde; tüm masrafların 
isteklice karşılanmak üzere ülkemizde kurulu ve çalışır durumda olan bir kurum yada kuruluşta 
demonstrasyon yapacaklarına) dair beyanlarını tekliflerine ekleyeceklerdir. 

4.1.5. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen 
belgeler. 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart 
forma uygun iş ortaklığı beyannamesi . 

4.1.7. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; (4.1.1) ve (4.1.2)’ de yer alan 
belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı vermesi zorunludur. 

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

4.2.1. Mevzuatı gereği ihale konusu mala ilişkin tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında, 
T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası ‘na (TİTUBB) kayıtlı olması ve TİTUBB’da Sağlık 
Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu tevsik edici belgeler. (İnternet çıktısı olarak sunulabilir; 
tıbbi cihaz kapsamındaki teklifler için sunulmalıdır.) 

4.2.2. İsteklinin kendi adına veya anlaşmalı olduğu bir firma adına düzenlenmiş TSE 
Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik 
Belgesi (tıbbi cihaz kapsam dışındaki teklifler için sunulmalıdır.) 
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4.2.3. Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler: 
a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- İhale idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere 

açıktır. 
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve her bir ihale için ayrı ayrı 100,00- 

Türk Lirası karşılığı : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı 
Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum / SAMSUN satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla 
da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 
her bir ihale için ayrı ayrı 110,00- Türk Lirası doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme 
Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Üniversite Bürosu nezdinde bulunan TR87 0001 0014 7909 
7123 7050 01 no.lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak 
isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği 
adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya 
yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı 
iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla 
gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik 
olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, 
dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.” 

7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (ihale 
dokümanı satın alındığına dair belge; ) 

8- Başvuruları; ihalenin yapılacağı saate kadar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü 
Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit Atakum/SAMSUN adresine elden 
teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda (yeterliği tespit edilen adaylar fiyatı içeren teklif verme aşamasında sunulmalıdır. ) geçici 
teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyat içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren en 
az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır. 

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13- Söz konusu ihale, 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
 8977/1-1 
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15.000 TON SU BUHARI SATIN ALINACAKTIR 
ÇAYKUR Kalecik Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
 RİZE 

 
 8805/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

Üniversitemiz birimlerine öğretim elemanı alımıyla ilgili 14.10.2019 tarihinde Resmî 
Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan ilanımızda aşağıda bilgileri bulunan kadronun ilan 
şartı karşısında belirtildiği şekliyle düzeltilmiştir. 

 

SIRA 

NO BİRİM BÖLÜM 

ANABİLİM 

DALI / 

PROGRAM DRC UNVAN ARANAN ŞARTLAR 

10 

Hamidiye 

Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Dil ve 

Konuşma 

Terapisi 

Dil ve 

Konuşma 

Terapisi 

5 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders 

Verecek) 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 

Bölümü lisans mezunu olup, 

Odyoloji ve Konuşma 

Bozuklukları Programında 

yüksek lisans yapmış olmak. 

 
İlan Olunur. 9089/1-1 
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Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 11.10.2019 Karar No: 7359 

ŞİRKETİN : 

• TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü 

MERKEZİ VE 

• TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180 Cad. No:10 

   06100 Çankaya/ANKARA 

• MÜRACAAT TARİHİ : 02.08.2019 

RUHSATIN : 

• KONUSU : İşletme ruhsat süresinin uzatımı 

• KAPSADIĞI İL : Kilis 

• YÜZÖLÇÜMÜ     : 1.706 hektar 

• HAK SIRA NUMARASI : ARİ/TPO/3796 

• BAŞLANGIÇ TARİHİ    : 19.10.2002 

• VERİLİŞ TARİHİ : 19.11.2002 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü sahip bulunduğu yukarıda ili, yüzölçümü ve 

hak sıra numarası yazılı petrol işletme ruhsatının süresinin sona ereceği 19.10.2019 tarihinden 

itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası ve Türk Petrol 

Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 18 inci maddesinin beşinci fıkrası gereğince 19.10.2029 

tarihine kadar 10 yıl süre ile uzatılması için müracaatta bulunmuştur. 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün süre uzatılmasına ait evrakları incelenerek 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümlerinin 

şekli ve esas şartlarına ve işletme ruhsatının da milli menfaatler ile teknik ve ekonomik esaslara 

uygunluğu tespit edildikten sonra ARİ/TPO/3796 hak sıra no’lu petrol işletme ruhsatının süresi, 

sahanın mevcut rezerv durumu, yıllık üretim miktarları ile yatırım ve üretim programı dikkate 

alınarak, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince 

19.10.2029 tarihine kadar 10 yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir. 

 8992/1/1-1 
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Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi:11.10.2019 Karar No:7360 

ŞİRKETİN : 

• TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü 

MERKEZİ VE 

• TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180 Cad. No:10 

   06100 Çankaya/ANKARA 

• MÜRACAAT TARİHİ : 02.08.2019 

RUHSATIN : 

• KONUSU : İşletme ruhsat süresinin uzatımı 

• KAPSADIĞI İL : Adıyaman 

• YÜZÖLÇÜMÜ         : 1.104 hektar 

• HAK SIRA NUMARASI : ARİ/TPO/3576 

• BAŞLANGIÇ TARİHİ    : 31.05.1999 

• VERİLİŞ TARİHİ  : 07.08.1999 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü sahip bulunduğu yukarıda ili, yüzölçümü ve 

hak sıra numarası yazılı petrol işletme ruhsatının süresinin sona ereceği 31.05.2019 tarihinden 

itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası ve Türk Petrol 

Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 18 inci maddesinin beşinci fıkrası gereğince 10 yıl süre ile 

uzatılması için müracaatta bulunmuştur. 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün süre uzatılmasına ait evrakları incelenerek 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümlerinin 

şekli ve esas şartlarına ve işletme ruhsatının da milli menfaatler ile teknik ve ekonomik esaslara 

uygunluğu tespit edildikten sonra, ARİ/TPO/3576 hak sıra numaralı petrol işletme ruhsatının 

süresi, sahanın mevcut rezerv durumu, yıllık üretim miktarları ile yatırım ve üretim programı 

dikkate alınarak, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince 

31.05.2021 tarihine kadar 2 yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir. 

  8992/2/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 
MÜNHAL NOTERLİKLER 

Aşağıda 2018 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf 
Kartal Onuncu Noterliği 25.12.2019 tarihinde, Ankara Ellidördüncü Noterliği 28.12.2019 
tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF 
NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 
Bakanlığımıza, www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli 
elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 
adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân olunur. 
 

SIRA NO: NOTERLİĞİN ADI: 2018 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ: 
       1 ANKARA ELLİDÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 4.610.121,34.-TL. 
       2 KARTAL ONUNCU NOTERLİĞİ 2.216.459,49.-TL. 

 
 8990/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİK 
2018 yılı gayri safi geliri 464.517,12 TL olan Doğubayazıt Birinci Noterliği 20.12.2019 

tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır. 
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF, 

İKİNCİ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLİK BELGESİ 
SAHİPLERİNDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 
Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli 
elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 
adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

Başvuruda bulunan ve belge numarası 9000’in altında olan belge sahiplerinin 
başvurularına 1512 sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sağlık raporu, mal 
bildirimi, kayıtlı olunan barodan ve/veya çalışılan kurumdan hakkında soruşturma ya da disiplin 
cezası olup olmadığına ilişkin belge ve Noterlik Kanununun 7 nci maddesinin 6,7,8,9,10 ve 11 
inci bentlerindeki yasakların kendisinde bulunmadığına dair beyannameyi elektronik ortamda 
eklemeleri gerekmektedir. Eksik belgelerini ilan tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlamayan 
kişilerin istemi dikkate alınmaz. 

Aynı Kanunun değişik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra 
vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiş sayılacaktır. 

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân olunur. 
 8991/1-1 
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İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden: 
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 

Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 
Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere 
karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır. 

Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular kadro alımı 
yapacak olan ilgili Fakültelerin Dekanlığına ve Meslek Yüksekokullarının Müdürlüğüne istenen 
belgeler ile birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. (Not: Süresi içerisinde yapılmayan ve 
eksik belgesi olan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.) 

İlan Tarihi : 18.10.2019 
Son Başvuru Tarihi : 05.11.2019  
Ön Değerlendirme Duyuru Tarihi : 07.11.2019  
Giriş Sınavı Tarihi : 11.11.2019 
Sonuç Açıklama Tarihi : 13.11.2019 
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : https://www.iku.edu.tr   
Başvuru Şekli : Şahsen, Posta Yolu İle 
Telefon Numarası : 0212 498 41 41 (Santral) 
(İlanla İlgili Kadroya Başvuru Yapılacak Fakülte / MYO Sekreterliği İle Görüşülmesi 

Gerekmektedir.) 
Başvuru Adresleri ve İletişim Bilgileri: 
1. Fen-Edebiyat Fakültesi,  Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi ve Sanat ve 

Tasarım Fakültesinin İlan Edilen İlgili Kadrolarına Başvurular İçin Ataköy Yerleşkesi Adresi: 
E5 Karayolu üzeri Bakırköy 34158 İstanbul 
2. Hukuk Fakültesi İle Sağlık Bilimleri Fakültesinin İlan Edilen İlgili Kadrolarına 

Başvurular İçin Şirinevler Yerleşkesi Adresi: 
E-5 Karayolu Üzeri, No: 22, Bahçelievler, İstanbul. 
3. Eğitim Fakültesinin İlan Edilen İlgili Kadrolarına Başvurular İçin Basın Ekspres 

Yerleşkesi Adresi: 
Halkalı Merkez Mahallesi, Basın Ekspres Cad. No:11, 34303 Küçükçekmece/İstanbul 
 
İlana Çıkılan Birim, Kadro Unvanı ve Özel Şartlara Ait Bilgiler: 

İlanın Çıkılacağı 
Fakülte (Başvuru 

Yeridir) 
Bölüm 

Kadro 
Unvanı 

Kadro 
Sayısı 

ALES 
Puan 
Şartı 
Türü 

ALES 
Puan 
Şartı 

YDS / 
Eşdeğeri 

Puan 
Şartı 

Özel Şartlar 

Eğitim Fakültesi 
Eğitim Bilimleri 
(Türkçe) Bölümü 

Arş. 
Gör. 

1 EA 70 50 

Rehberlik Ve Psikolojik 
Danışmalık Ya Da 
Eğitimde Psikolojik 
Hizmetler Bölümlerinden 
Birinden Lisans Mezunu 
Olmak. Rehberlik Ve 
Psikolojik 
Danışmanlık,  Eğitimde 
Psikolojik Hizmetler Veya 
Eğitim Yönetimi Ve 
Planlaması Alanlarından 
Birinde Tezli Yüksek 
Lisans Öğrenimine Veya 
Doktora Öğrenimine 
Devam Ediyor Olmak. 
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Fen-Edebiyat 
Fakültesi 

Moleküler Biyoloji 
ve Genetik 
(Türkçe) Bölümü 

Arş. 
Gör. 1 SAY 70 50 

Moleküler Biyoloji ve 
Genetik Lisans Bölümü 
Mezunu Olmak. Moleküler 
Biyoloji ve Genetik 
Alanında Tezli Yüksek 
Lisans veya Doktora 
Öğrenimine Devam Ediyor 
Olmak. 

Hukuk Fakültesi 

Kamu Hukuku 
(Türkçe) Bölümü, 
Milletlerarası 
Hukuk Anabilim 
Dalı 

Arş. 
Gör. 1 EA 70 50 Hukuk Fakültesi Lisans 

Mezunu Olmak. 

Mimarlık Fakültesi 
İç Mimarlık ve 
Çevre Tasarımı 
(Türkçe) Bölümü 

Arş. 
Gör. 1 EA 70 50 

İç Mimarlık veya İç 
Mimarlık ve Çevre 
Tasarımı Lisans 
Bölümlerinden Birinden 
Mezun Olmak. İç Mimarlık 
veya Mimarlık 
Alanlarından Birinde Tezli 
Yüksek Lisans 
Öğrenimine Devam Ediyor 
Olmak. 

Mimarlık Fakültesi 
İç Mimarlık ve 
Çevre Tasarımı 
(İngilizce) Bölümü 

Arş. 
Gör. 1 EA 70 50 

İç Mimarlık, İç Mimarlık ve 
Çevre Tasarımı Veya 
Mimarlık Lisans 
Bölümlerinden Birinden 
Mezun Olmak. İç Mimarlık 
veya Mimarlık 
Alanlarından Birinde Tezli 
Yüksek Lisans 
Öğrenimine Devam Ediyor 
Olmak. 

Mimarlık Fakültesi Mimarlık 
(İngilizce) Bölümü  

Arş. 
Gör. 1 SAY 70 50 

Mimarlık Lisans Bölümü 
Mezunu Olmak. Mimari 
Tasarım Alanında Tezli 
Yüksek Lisans 
Öğrenimine Devam Ediyor 
Olmak. 

Mühendislik 
Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 
(İngilizce) Bölümü 

Arş. 
Gör. 1 SAY 70 50 

Bilgisayar Mühendisliği 
Alanında Lisans ve Tezli 
Yüksek Lisans 
Programları Mezunu 
Olmak. Bilgisayar 
Mühendisliği Alanında 
Doktora Öğrenimine 
Devam Ediyor Olmak. 

Mühendislik 
Fakültesi 

Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği 
(İngilizce) Bölümü 

Arş. 
Gör. 1 SAY 70 50 

Elektrik-Elektronik, 
Elektronik veya 
Elektronik-Haberleşme 
Mühendisliği Lisans 
Bölümlerinden Birinden 
Mezun Olmak. Aynı 
Alanlardan Birinde Tezli 
Yüksek Lisans veya 
Doktora Öğrenimine 
Devam Ediyor Olmak. 

Mühendislik 
Fakültesi 

Endüstri 
Mühendisliği 
(İngilizce) Bölümü 

Arş. 
Gör. 2 SAY 70 50 

Endüstri Mühendisliği 
(İngilizce) Lisans Bölümü 
Mezunu Olmak. Endüstri 
Mühendisliği Alanında 
Tezli Yüksek Lisans veya 
Doktora Öğrenimine 
Devam Ediyor Olmak. 
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Mühendislik 
Fakültesi 

Endüstri 
Mühendisliği 
(İngilizce) Bölümü 

Arş. 
Gör. 1 SAY 70 50 

Endüstri Mühendisliği 
(İngilizce) Lisans Bölümü 
Mezunu Olmak. Lojistik ve 
Finansman Yönetimi 
Alanında Tezli Yüksek 
Lisans Öğrenimine 
Devam Ediyor Olmak. 

Sanat ve Tasarım 
Fakültesi 

İletişim Tasarımı 
(Türkçe) Bölümü 

Arş. 
Gör. 1 SÖZ 70 50 

İletişim Tasarımı Lisans 
Bölümü Mezunu Olmak. 
İletişim Sanatları Alanında 
Tezli Yüksek Lisans 
Öğrenimine Devam Ediyor 
Olmak. 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Beslenme ve 
Diyetetik  (Türkçe) 
Bölümü 

Öğr. 
Gör. 1 SAY 70 50 

Beslenme ve Diyetetik 
Bölümü Lisans Mezunu 
Olmak. Beslenme ve 
Diyetetik Alanında Tezli 
Yüksek Lisans Yapmış 
Olmak. 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon 
(Türkçe) Bölümü 

Öğr. 
Gör. 1 SAY 70 50 

Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon Bölümü 
Lisans Mezunu Olmak. 
Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon Alanında 
Tezli Yüksek Lisans 
Yapmış Olmak. 

 
Genel Şartlar:  
1. 657 Sayılı Kanunun 48 İnci Maddesinde Belirtilen Şartları Taşımak Gerekmektedir. 
2. ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 

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

3. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 
hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği 
Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine 
eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir. 

4. 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. 

5. Yabancı Ülkelerden Alınan Diplomaların Denkliğinin Onaylanmış Olması 
Gerekmektedir. 

6. Adaylarda herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması, 
7. Müracaat eden tüm adayların her ne sebeple olursa olsun disiplin cezası almamış 

olması, 
8. Müracaat eden tüm adayların her ne sebeple olursa olsun adli sicil kaydı ve arşiv 

kayıtlarının bulunmaması, 
9. İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme 

veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir. 
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10. Müracaat edecek adayların sınavların aynı gün yapılacak olmasından dolayı tek bir 
kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki 
başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. (birden fazla kadro ilanı olması durumunda) 

Muafiyet: 
1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya 

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

2. Meslek yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına 
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi 
kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı 
aranmaz. 

İstenen Belgeler: 
1. Başvuru Dilekçesi. (Başvuru Dilekçesinde İlan Tarihi, Başvurulan Fakülte Ve Bölüm 

Adı, Başvurulan Kadro Unvanı, Başvuran Adayın İletişim Bilgileri (İkamet Adresi, Telefon, E-
Mail Adresi Bilgisi İle Başvuruda Teslim Ettiği Evraklarının Listesinin Belirtilmesi 
Gerekmektedir. Ayrıca Yönetmelik Kapsamında Merkezi Sınav Muafiyetinden Yararlanmayı 
Dilekçelerinde Talep Edenlerin Ön Değerlendirme Ve Nihai Değerlendirme Aşamalarında ALES 
Puanı 70 Olarak Kabul Edilir.) 

2. Dilekçelerinde Merkezi Sınav Muafiyetinden Faydalanmayı Talep Edenlerin, 
Muafiyetlerini İlgili Yönetmelik Uyarınca Kanıtlar Belgesi (Doktora Diploma Fotokopisi, Sanatta 
Yeterlilik Diploma Fotokopisi veya Tam Zamanlı Öğretim Elemanı Kadrolarında Çalışmış veya 
Çalışmakta Olduklarını Gösterir Onaylı Çalışma Belgesi.) 

3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Ön Ve Arka Yüzünden Okunaklı Halde Olacak.) 
4. Fotoğraflı Özgeçmiş (YÖK Formatında) Veya Kişisel Özgeçmiş (CV) 
5. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son Altı Ay İçinde Çekilmiş Olmalı)   
6. Başvuru Yapılacak Kadro İçin Özel Şartlarda Belirtilen Mezuniyet ve Öğrenci 

Belgelerinin E-Devlet Üzerinden Temin Edilecek Fotokopileri, (E-Devlet Üzerinden Temin 
Edilemeyen Mezuniyet Belgeleri Noter Tasdikli, Öğrenci Belgesi İse Öğrenim Görülen 
Üniversitesinden Resmi Onaylı Şekilde Olmak Zorundadır. E-Devlet Üzerinden Temin Edilip 
İbraz Edilen Belgeler Başvuru Esnasında Fakülte Yetkilileri Tarafından E-Devlet Üzerinden 
Doğrulanma İşlemi Yapılarak Kabul Edilecektir,) 

7. Transkript Belgelerinin Fotokopileri, 
8. Merkezi Sınav (ALES) Sonuç Belgesi 
9. YÖK Tarafından Kabul Edilen Veya Eş Değerliği ÖSYM Tarafından Kabul Edilen 

Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi, 
10. Erkek Adaylar İçin Askerlikle İlgili Terhis, Tecil Veya Muaf Olduğunu Belirten E-

Devletten Alınacak Belge, 
11. E-Devlet Üzerinden “Resmi Kuruma” Hitaben Alınacak Adli Sicil Ve Arşiv Kaydı 

Sorgulaması Sonuç Belgesi (Belgede “Adli Sicil Kaydı Yoktur” Ve “Adli Sicil Arşiv Kaydı 
Yoktur” İbaresini Gösterir Olması Gerekmektedir.)  *E-Devlet Üzerinden Temin Edilip İbraz 
Edilen Belgeler Başvuru Esnasında Aşağıda Bilgileri Belirtilen Yetkililerde E-Devlet Üzerinden 
Doğrulanma İşlemi Yapılarak Kabul Edilecektir, 

12. Yabancı Ülkelerden Alınan Diploma Belgelerin Suretleri İle Yeminli Mütercim 
Tercümesi Ve Yükseköğretim Kurulu Onaylı Denklik Belgeleri, 

13. Varsa Yayınlanmış Veya Yayın Kararı Olan Bilimsel Çalışmalar. 
 8951/1/1-1 
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İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden: 
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, YÖK Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği ile T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönergesi’nin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen bölümlere karşılarında belirtilen 
unvanlarda Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Başvurular, başvuru tarihleri içerisinde, Üniversitemiz Rektörlüğü’ne şahsen veya posta 
yoluyla yapılabilir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların 
başvuruları ile internet üzerinden elektronik posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

 

Duyuru Başlama Tarihi 18.10.2019 

Son Başvuru Tarihi 05.11.2019 

 

FAKÜLTE / MYO BÖLÜM / PROGRAM 
KADRO 
UNVANI 

KADRO 
SAYISI 

ÖZEL ŞARTLAR 

Mühendislik 
Fakültesi 

Endüstri Mühendisliği 
(İngilizce) Bölümü 

Profesör Doktor 1 

Endüstri Mühendisliği Alanında Doçentlik 
Unvanını Aldıktan Sonra En Az Beş Yıl Süreyle 
Açık Bulunan Profesörlük Kadrosu İle İlgili Bilim 
Alanında Çalışmış Olmak, Endüstri Mühendisliği 
Ve Veri Madenciliği Alanında Özgün Çalışmalar 
Veya Yayınlar Çalışmalar Yapmış Olmak. 

İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi 

İktisat (Türkçe) 
Bölümü 

Doktor Öğretim 
Üyesi 

1 

Doktora Öğrenimini İktisat Alanında Tamamlamış 
Olmak. Çevre Ekonomisi, Sürdürülebilirlik Ve 
Tarım Ekonomisi Alanında Bilimsel Çalışmaları Ve 
Yayınları Olmak. 

Mimarlık Fakültesi 
İç Mimarlık ve Çevre 

Tasarımı (Türkçe) 
Bölümü 

Profesör Doktor 1 

 
Mimarlık Alanında Doçentlik Unvanını Aldıktan 
Sonra En Az Beş Yıl Süreyle Açık Bulunan 
Profesörlük Kadrosu İle İlgili Bilim Alanında 
Çalışmış Olmak. İç Mimari Tasarım, Tasarım 
Eğitimi, Fiziksel Çevre Kontrolü Ve Aydınlatma 
Konularında Özgün Çalışmalar Veya Yayınlar 
Yapmış Olmak. 

 
GENEL ŞARTLAR 
▪ 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartlara sahip 

olmak, 
▪ Adaylarda herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması, 
▪ Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması, 
▪ Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olması, 
▪ Eğitim dili İngilizce olan programlara yapılan başvurularda, başvuracak adayların 

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında 
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte Belirtilen Koşulları Sağlaması,  

▪ Adayların Üniversitemiz https://www.iku.edu.tr/tr/yonergeler sayfasında yayımlanan 
T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi 
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doğrultusunda Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadroları için değerlendirme Rektörlük 
tarafından yapılır. Adayın başvurusu ilgili Rektör Yardımcısının yürütücülüğünde Rektör 
Yardımcılarından oluşan bir komisyon tarafından bir ön incelemeye tabi tutulur. Ön incelemede 
“En az ölçütler” i karşılamadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz. 

Profesör Kadrosuna Başvuru İçin İstenen Belgeler: 
▪ Adayların, Üniversitemiz Rektörlüğüne hitaben hazırlayacakları ıslak imzalı 

dilekçelerinde, yayımlanan ilan tarihini, başvurdukları kadro, Fakülte ve Bölüm bilgilerini, 
yabancı dillerine ait bilgilerini, iletişim (GSM, E-posta, İkamet Adresi, Ev/İş Tel. vb.) bilgilerini, 
ayrıca haklarında bilimsel referans alınabilecek iki öğretim üyesinin Adı-Soyadı ve iletişim 
bilgilerini (çalıştıkları kurum, adresleri, GSM, E-Mail, iş tel. vb.) ile teslim ettiği belgelerine ait 
bilgileri listeleyerek belirtmeleri gerekmektedir. 

▪  YÖK Formatında hazırlanacak özgeçmiş, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans 
tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-
öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek 
lisans çalışmaları, Üniversiteye katkılarını kapsayan hazırlanacak altı (6) takım dosya,  

▪ Dosyadaki etkinliklerini içeren bir harici bellek/flaş bellek, 
▪ İngilizce Dilinden En Az 80 Puan Alındığını Gösterir YÖK Tarafından Kabul Edilen 

Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya Eşdeğeri Kabul Edilen Sınav Sonuç Belgesi (Eğitim dili 
İngilizce olan Bölümler için), 

▪ Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, 
▪ Nüfus cüzdan fotokopisi, 
▪ Askerlik durumunu gösterir e-devletten alınacak belge, 
▪ Resmi Kuruma Hitaben Adli Sicil Kaydı ve Arşiv Sicil Kaydı Bulunmadığını Gösterir 

E-Devletten Alınacak Belge, 
▪ Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin fotokopileri, 
Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuru İçin İstenen Belgeler: 
▪ Müracaat eden tüm adayların, Üniversitemiz Rektörlüğüne hitaben hazırlayacakları ıslak 

imzalı dilekçelerinde, başvurdukları kadro, Fakülte ve Bölüm bilgilerini, yabancı dillerine ait 
bilgilerini, iletişim (GSM, e-posta, Ev/İş Tel. vb.) bilgilerini ve teslim ettiği belgelerine ait 
bilgileri listeleyerek belirtmeleri gerekmektedir. 

▪ YÖK Formatında hazırlanacak özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört 
(4) takım dosya, 

▪ Dosyadaki etkinliklerini içeren bir harici bellek/flaş bellek, 
▪ İngilizce Dilinden En Az 80 Puan Alındığını Gösterir YÖK Tarafından Kabul Edilen 

Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya Eşdeğeri Kabul Edilen Sınav Sonuç Belgesi (Eğitim dili 
İngilizce olan Bölümler için), 

▪ Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, 
▪ Nüfus cüzdan fotokopisi, 
▪ Askerlik durumunu gösterir e-devletten alınacak belge, 
▪ Resmi Kuruma Hitaben Adli Sicil Kaydı ve Arşiv Sicil Kaydı Bulunmadığını Gösterir 

E-Devletten Alınacak Belge, 
▪ Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgelerinin fotokopileri, 
Başvuru Adresi Ve İletişim Bilgileri: 
Adres : İstanbul Kültür Üniversitesi, Ataköy Yerleşkesi, E-5 Karayolu üzeri 34158, 

Bakırköy/İstanbul 
Telefon : 0212 498 41 41  
E-mail : ik@iku.edu.tr 8951/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 

 
 9090/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

 
 9041/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 9042/1-1 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 

 
 9067/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

–– Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 47)

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1665)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar:
2019/347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354)

YÖNETMELİKLER

–– Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
–– Mevzuat Çalışma Komisyonları Hakkında Yönetmelik
–– Nükleer Düzenleme Uzmanlığı Yönetmeliği
–– Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği

GENELGE

–– 2017/21 Sayılı Genelge ile İlgili 2019/23 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

İLKE KARARLARI

–– Birinci Sınıfa Ayrılan ve Birinci Sınıf Olan Hâkim ve Savcıların Çalışmalarının
Değerlendirilmesi Esaslarına İlişkin İlke Kararında Değişiklik Yapılmasına
Dair İlke Kararı

–– Hâkim ve Savcıların Derece Yükselmesi Esaslarına İlişkin İlke Kararında
Değişiklik Yapılmasına Dair İlke Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri
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