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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Gençlik ve Spor Bakanlığından:
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME 

VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hiz-

met gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin gö-
revde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

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

nununa tabi olarak Gençlik ve Spor Bakanlığında memur olarak görev yapan personelden,
5 inci maddede sayılan kadrolara, görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle asaleten
atanacakları kapsar.

(2) Yurt hizmetleri müdürü, gençlik hizmetleri müdürü, spor hizmetleri müdürü ve genç-
lik ve spor ilçe müdürü kadrolarına yapılacak atamalarda, bu Yönetmeliğin görevde yükselme
ve unvan değişikliğine ilişkin hükümleri uygulanmaz.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nunu, 10/7/2018 tarihli ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına
Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alt görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Karar-

namesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi
içindeki görevleri,
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b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı hizmet gru-
bunda ya da hizmet grubu içinde alt görev grupları olması halinde aynı alt görev grubunda gös-
terilen görevleri,

c) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
ç) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
d) Birim: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yer alan Bakanlık hizmet birim-

lerini,
e) Genel Müdürlük: Personel Genel Müdürlüğünü,
f) Görevde yükselme: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görevlere aynı

veya başka hizmet grupları arasından yapılacak atamaları,
g) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselmeye

tabi kadrolara atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,
ğ) Hizmet grubu: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından benzer veya aynı dü-

zeyde unvanların bir araya getirilmesi ile oluşturulan grubu,
h) Hizmet süresi: 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan

süreleri,
ı) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,
i) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu

ihraz edilen unvanlara yapılacak atamaları,
j) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim

sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan
yazılı ve sözlü sınavı,

k) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan
hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine Tabi Kadrolar 

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar ve hizmet grupları
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolar ve hiz-

met grupları aşağıda belirtilmiştir:
a) Yönetim Hizmetleri Grubu;
1) Yurt müdürü, şube müdürü, gençlik merkezi müdürü, sporcu/spor eğitim merkezi

müdürü, basın ve halkla ilişkiler şube müdürü, kuruluş müdürü, kamp müdürü, spor tesisi mü-
dürü, Türkiye olimpik hazırlık merkezi müdürü,

2) Yurt müdür yardımcısı, 
3) Şef, koruma ve güvenlik şefi.
b) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;
1) Sivil savunma uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, sportif eğitim uzmanı.
c) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;
1) Çözümleyici.
ç) İdari Hizmetleri Grubu;
1) Ayniyat saymanı, muhasebeci,
2) Yurt yönetim memuru, programcı yardımcısı, veznedar, bilgisayar işletmeni, veri ha-

zırlama ve kontrol işletmeni, memur, satın alma memuru, ambar memuru, ayniyat memuru,
santral memuru, mutemet, daktilograf, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi.

d) Destek Hizmetleri Grubu;
1) Hizmetli, teknisyen yardımcısı, aşçı, bahçıvan, dağıtıcı, bekçi-bakıcı, bekçi, kalori-

ferci, berber.
(2) Bu Yönetmelik kapsamında unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:
a) Avukat, antrenör, biyolog, çocuk eğiticisi, diyetisyen, fizyoterapist, hemşire, tabip,

daire tabibi, diş tabibi, kimyager, laborant, grafiker, istatistikçi, kütüphaneci, mimar, mütercim,
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mühendis, öğretmen, psikolog, programcı, sağlık memuru, sağlık teknisyeni, sosyal çalışmacı,
sosyolog, teknik ressam, tekniker, teknisyen, matematikçi, şehir plancısı.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Atanacaklarda Aranılacak Şartlar

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabil-

mek için;
a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesi ve ilgili diğer mevzuatta aranan niteliklere sahip

olmak,
b) İlan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak

üzere, en az altı aydır Bakanlık kadrolarında çalışıyor olmak,
c) Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olmak,
gerekir.
Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar
MADDE 7 – (1) Görevde yükselme sınavı sonucu yapılacak atamalarda aranacak özel

şartlar, unvanlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir:
a) Yurt müdürü, şube müdürü, gençlik merkezi müdürü, sporcu/spor eğitim merkezi

müdürü, basın ve halkla ilişkiler şube müdürü, kuruluş müdürü, kamp müdürü, spor tesisi mü-
dürü, Türkiye olimpik hazırlık merkezi müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde,

(b) ve (c) bentlerinde sayılan kadrolarda veya aynı maddenin ikinci fıkrasında sayılan ve en az
dört yıllık mesleki veya teknik eğitim ve öğretim veren fakülte veya yüksekokulların ilgili bö-
lümlerinden mezun olma şartı aranan unvan değişikliğine tabi kadrolarda asaleten en az iki yıl
görev yapmış olmak,

b) Yurt müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde, (b), (c) ve

(ç) bentlerinde sayılan kadrolarda veya aynı maddenin ikinci fıkrasında sayılan kadrolarda asa-
leten en az iki yıl görev yapmış olmak,

c) Şef, koruma ve güvenlik şefi kadrolarına atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerinde sayılan kadrolarda veya aynı

maddenin ikinci fıkrasında sayılan kadrolarda asaleten en az iki yıl görev yapmış olmak,
3) Koruma ve güvenlik şefi kadrosu için 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik

Hizmetlerine Dair Kanunda aranan şartlara sahip olmak,
ç) Sivil savunma uzmanı, eğitim uzmanı, uzman ve sportif eğitim uzmanı kadrosuna

atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerinde sayılan kadrolarda veya aynı

maddenin ikinci fıkrasında sayılan kadrolarda asaleten en az iki yıl görev yapmış olmak,
3) Sportif eğitim uzmanı kadrosu için en az dört yıllık fakülte veya yüksekokulların

Beden Eğitimi ve Spor Bölümlerinden mezun olmak, 
4) Eğitim uzmanı kadrosu için en az dört yıllık fakültelerin eğitimle ilgili bölümlerinden

mezun olmak,
d) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan kadrolarda veya aynı madde-

nin ikinci fıkrasında sayılan kadrolarda asaleten en az iki yıl görev yapmış olmak,
3) En az iki programlama dili bildiğini belgelemek,
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e) Ayniyat saymanı ve muhasebeci kadrolarına atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinin (2) numaralı alt bentlerinde sayılan

kadrolarda veya aynı maddenin ikinci fıkrasında sayılan kadrolarda asaleten en az iki yıl görev
yapmış olmak,

f) Yurt yönetim memuru ve programcı yardımcısı kadrolarına atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılan kadrolarda veya aynı mad-

denin ikinci fıkrasında sayılan kadrolarda asaleten en az iki yıl görev yapmış olmak,
3) Programcı yardımcısı kadrosu için, bilgisayar programcılığı bölümünden mezun ol-

mak veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da Milli Eğitim Bakanlığınca izin verilen kurs-
lardan veya yükseköğrenim kurumlarından alınmış bilgisayar programcısı sertifikasına sahip
olmak,

g) Veznedar, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, satın
alma memuru, ambar memuru, ayniyat memuru, santral memuru, mutemet, daktilograf, şoför,
koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılan kadrolarda veya aynı mad-

denin ikinci fıkrasında sayılan kadrolarda asaleten en az iki yıl görev yapmış olmak,
3) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama kontrol işletmeni ile daktilograf kadrolarına ata-

nabilmek için Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da Milli Eğitim Bakanlığınca izin verilen
kurslardan bilgisayar işletmenliği sertifikası almış olmak veya mezun olduğu okul itibarıyla
verilen ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığına dair belgeye sahip
olmak veyahut kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen aynı mahiyetteki kursta başarılı ol-
mak,

4) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosu için 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine
Dair Kanunda aranan şartlara sahip olmak,

5) Şoför kadrosuna atanabilmek için en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
gerekir.
Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara unvan değişikliği suretiyle atanabilmek

için;
a) Bakanlık kadrolarında çalışıyor olmak,
b) Unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olmak,
gerekir.
Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar
MADDE 9 – (1) Unvan değişikliği sınavı sonucu yapılacak atamalarda aranacak özel

şartlar, unvanlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir:
a) Daire tabibi, diş tabibi, diyetisyen, fizyoterapist, istatistikçi, kimyager, kütüphaneci,

matematikçi, mimar, mühendis, öğretmen, psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog, biyolog, şehir
plancısı, tabip kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokulların mesleki veya teknik eğitim ve öğretim
veren Bakanlıkça belirlenecek ilgili bölümlerinden mezun olmak,

b) Grafiker, tekniker, teknik ressam kadrolarına atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokulların mesleki veya teknik eğitim ve öğretim veren Ba-

kanlıkça belirlenecek ilgili bölümlerinden mezun olmak,
c) Çocuk eğiticisi, hemşire, laborant, sağlık memuru, sağlık teknisyeni, teknisyen kad-

rolarına atanabilmek için;
1) En az lise ve dengi okulların mesleki veya teknik eğitim ve öğretim veren Bakanlıkça

belirlenecek ilgili bölümlerinden mezun olmak,
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ç) Avukat kadrosuna atanabilmek için;
1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,
2) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,
d) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokulların filoloji, mütercim, tercümanlık bö-

lümlerinden veya ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak,
2) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (B) düzeyinde veya uluslararası

geçerliliğe sahip bir sınavdan denk puan almış olmak,
e) Programcı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak

veya dört yıl süreli yükseköğrenim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya Milli
Eğitim Bakanlığınca izin verilen kurslardan veya yükseköğrenim kurumlarından alınmış bil-
gisayar programcısı sertifikasına sahip olmak,

2) En az iki programlama dili bildiğini belgelemek,
f) Antrenör kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokulların Beden Eğitimi ve Spor Bölümlerinden

mezun olmak,
2) İstenilen branşta Bakanlık tarafından belirlenecek düzeyde antrenör belgesine sahip

olmak,
gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

Sınav şartı
MADDE 10 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakların

yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir.
Duyuru ve başvuru
MADDE 11 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak

kadrolar yazılı sınav tarihinden en az otuz gün önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilerek
personele duyurulur.

(2) Duyuruda; sınava katılma şartlarına, atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı ve
sayısına, sınav tarihi ile yerine, başvuru tarihi, süresi, yeri ve son başvuru tarihine, atama ya-
pılacak kadrolara ilişkin sınav konularının başlıklarına ve gerektiğinde sözlü sınava ilişkin
diğer hususlara yer verilir.

(3) Başvurular için öngörülecek süre on iş gününden, son başvuru tarihi ile yazılı sınav
tarihi arasındaki süre ise on günden az olamaz.

(4) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan ni-
telikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için
duyuruda belirlenen şekilde başvuruda bulunabilir.

(5) Ücretsiz izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri
kullanmakta olanlar da sınava katılabilirler.

(6) İlan edilen kadrolara sınavsız atanma hakkına sahip olanlar, aday memur statüsünde
bulunanlar ve diğer kurumların personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına
katılamazlar.

(7) Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Genel Müdürlük tara-
fından incelenerek aranan şartları taşıyanlar Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.

(8) Sınav başvuruları, duyuruda belirtilmesi şartıyla elektronik ortamda da yaptırılabilir.
Yazılı sınav
MADDE 12 – (1) Yazılı sınav, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Bakanlık tarafından

uygun görülen zamanlarda duyuruda yer verilen konularda yapılır.
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(2) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavları, Ölçme, Seçme ve Yerleş-
tirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından bi-
rine yaptırılabilir. Bu durumda sınavın yürütülmesine ve sınava ilişkin hususlara, Bakanlık ile
sınavın yaptırılacağı kurum veya kuruluş arasında yapılan protokolde yer verilir.

(3) Görevde yükselme yazılı sınavları Bakanlık tarafından da yapılabilir.
(4) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az altmış puan alanlar

başarılı sayılırlar. 
(5) Sınavlarda kopya çekenlerin, kopya verenlerin, yerine başkası sınava girenlerin

veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılarak atamaları
yapılmaz, atamaları yapılmış olanların onayları iptal edilir ve ayrıca haklarında gerekli yasal
işlemler başlatılır.

Sözlü sınav
MADDE 13 – (1) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alan

adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday ile son adayla aynı
puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava çağrılır.

(2) Sözlü sınav tarihi ve yeri Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.
(3) Adaylar, Sınav Kurulunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel kültürü ve genel yeteneği,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir.
(4) Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü

sınav puanı tespit edilir.
(5) Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.
(6) Görevde yükselme veya unvan değişikliği yazılı sınavlarında başarılı olan ve özellik

arz eden kadrolar için sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, ihtiyaç duyulması halinde ve
kamu yararı kapsamında Bakanlıkça psikolojik yeterlilik ve kişilik testleri ile psikoteknik de-
ğerlendirmeye tabi tutulabilir. Yapılan test ve değerlendirme Sınav Kurulu için tavsiye niteli-
ğindedir.

Başarı sıralaması
MADDE 14 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş

kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü
sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir.

(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen,
ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak adaydan, en fazla asıl aday sayısı
kadar aday, ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

(3) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavları sonucunda başarı puanlarının
eşit olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu fazla olanlara, 
öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belir-

lenir.
Sınav sonuçlarının açıklanması
MADDE 15 – (1) Yazılı ve sözlü sınav sonuçları, Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.
Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 16 – (1) Sınava katılanlardan başarılı olanların sınavla ilgili belgeleri, ilgili-

lerin özlük dosyalarında saklanır. Dava açanların belgeleri dava sonuçlanıncaya kadar, diğer-
lerinin belgeleri ise müteakip sınava kadar Genel Müdürlükçe saklanır.
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Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 17 – (1) Sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş iş günü içerisinde sınav so-

nuçlarına itiraz edilebilir. Genel Müdürlüğe yazılı olarak yapılacak itirazlar on beş iş günü için-
de değerlendirilerek karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Görevde yükselme suretiyle atanma
MADDE 18 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesin-

leşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasına göre
atanır.

(2) Adaylardan tercih alınmasına karar verilmesi durumunda ise başarı sıralaması esas
alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

(3) Duyurulan kadrolardan;
a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple

atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlan-
maması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya
da başka bir kuruma naklen atanma, 

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten iti-
baren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava
ilişkin duyuruya kadar, belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre
atama yapılabilir.

(4) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olanlar
veya atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler ile atanmaya hak kazandıkları
kadroya ilişkin görevlerine mevzuatta öngörülen süre içinde başlamayanlar veya yedeklerden
altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınav duyurusuna
kadar atanmamış olanlar aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte ön-
görülen bütün usul ve esaslara tabidir.

Unvan değişikliğine ilişkin usul ve esaslar
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen unvan

değişikliğine tabi kadrolara Bakanlık personelinin atanması, bu Yönetmelikte belirtilen usul
ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçek-
leştirilir.

(2) Unvan değişikliği yazılı sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin nite-
liğine ilişkin konularda yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, Bakanlıkta veya öğrenim du-
rumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olmak şartı aranmaz.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelin, unvan
değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere ataması yapılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sınav Kurulu/Kurulları ve Görevleri

Sınav kurulunun/kurullarının oluşturulması ve görevleri
MADDE 20 – (1) Bu maddenin altıncı fıkrasında sayılan görevleri yürütmek üzere Ba-

kan onayı ile Sınav Kurulu veya kurulları teşkil edilir.
(2) Sınav Kurulu; Bakan veya görevlendireceği kişinin/kişilerin başkanlığında, personel

birimi temsilcisi veya temsilcileri ile diğer personel arasından tespit edilecek dört üye olmak
üzere toplam beş üyeden teşekkül eder. Ayrıca aynı usulle en az iki yedek üye seçilir. İhtiyaç
duyulması halinde Bakanlık dışından kamu görevlileri arasından sınav kuruluna üye veya üye-
ler görevlendirilebilir. Sınav Kurulu, Başkan ve üyelerinin tamamının katılımı ile toplanır ve
kararlar oy çokluğu ile alınır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

(3) Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme sınavına alınacak personelden,
lisansüstü öğrenim hariç olmak üzere öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük
seviyede olamazlar.
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(4) Sınavlara, Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinin eşlerinin, ikinci dereceye kadar
(bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya
üyeler Sınav Kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlen-
dirilir.

(5) İhtiyaç duyulması halinde aynı usulle birden fazla Sınav Kurulu oluşturulabilir.
(6) Sınav Kurulu; görevde yükselme yazılı sınavlarının yapılması veya yaptırılması,

unvan değişikliği yazılı sınavlarının yaptırılması, sözlü sınavların yapılması, sınav sonuçlarının
ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

(7) Sınav Kurulunun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlükçe yürütülür.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Engellilerin sınavları
MADDE 21 – (1) Bakanlık, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabi-

lecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.
Hizmet grupları arasındaki geçişler
MADDE 22 – (1) 5 inci maddede belirtilen hizmet grupları arasındaki geçişler aşağı-

daki esaslar çerçevesinde yapılır:
a) Aynı hizmet grubunun aynı alt görev grubu içinde yer alan görevlere veya alt görev-

lere atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla ilgili personelin isteği üzerine
sınav yapılmaksızın atama yapılabilir.

b) Hizmet grupları arasında görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt görev gru-
bundan üst görev gruplarına geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, Bakanlıkta
veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı
düzey görevlere veya alt görevlere, ilgili personelin isteği ve bu Yönetmelikte aranan öğrenim
şartı ile hizmetin yerine getirilmesi için gerekli ehliyet, sertifika ve benzeri belgelere sahip
olunması kaydıyla görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolar ve bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili unvan için
düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

ç) Doktora öğrenimini bitirmiş olanların, atanılacak görev için bu Yönetmelikte aranan
hizmet süresi ve öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile
daha alt görevlere sınavsız olarak atamaları yapılabilir.

d) Avukat kadrolarından hukuk müşaviri kadrolarına yapılacak atamalarda sınav şartı
aranmaz.

Naklen ve açıktan atamalar
MADDE 23 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel, bu Yönetme-

likteki aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu grupta ya da alt görev grubunda yer alan diğer
unvanlara veya daha alt unvanlara naklen atanabilir.

(2) Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Kanuna tabi görevlere atanma-
ları; ihraz ettikleri unvanların, bu Yönetmelikte yer alan unvanlarla aynı olmaması halinde, öğ-
renim durumları, ihraz ettikleri unvan ve Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun görüşü dik-
kate alınarak yapılır.

(3) İlk defa açıktan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
Gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlar
MADDE 24 – (1) Gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu veya gerekli şartları taşımadığı

daha sonra anlaşılanların atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.
Özelleştirilen kuruluşlardan atama
MADDE 25 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hak-

kında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Bakanlığa yapılacak ilk atamalarda bu Yö-
netmelik hükümleri uygulanmaz.
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Kazanılmış haklar
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uya-

rınca kazananların hakları saklıdır.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Kamu Kurum ve Ku-

ruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hü-
kümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 28 – (1) 29/11/2014 tarihli ve 29190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Gençlik ve Spor Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği,
Spor Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ve
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve
Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğrenim düzeyi
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla

iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 7 nci
maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilirler.

Yürürlük
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

—— • ——
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinden:

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YABANCI 
DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Üniversiteye bağlı enstitü, fa-

külte, yüksekokul, konservatuar ve meslek yüksekokullarındaki zorunlu ve seçmeli yabancı
dil dersleri ile zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık sınıflarında öğrenci kabulü, eğitim-öğretim, se-
viye tespit ve yeterlilik değerlendirmelerinde uygulanacak usul ve esaslar ile fakülte/yüksek-
okul/enstitü/konservatuar ve meslek yüksekokulu öğretim programlarındaki temel yabancı dil
öğretiminin uygulama ve değerlendirme hususlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 49 uncu maddeleri ile 14/10/1983 tarihli ve 2923 sayılı Yabancı Dil Eğitimi
ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanu-
nun 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Genel başarı puanı: Zorunlu veya isteğe bağlı hazırlık sınıflarındaki yıl içi değerlen-

dirmeler ile bahar yarıyılı sonu sınavının temel alınmasıyla yapılan öğrenci başarı puanının
hesaplamasını,

b) Hazırlık sınıfı: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda
açılan yabancı dil hazırlık sınıfını,

c) Hazırlık sınıfı yıl içi değerlendirmesi: Hazırlık sınıfı derslerine devam eden öğren-
cilere yıl içinde uygulanan yazılı ve sözlü sınavları, ödevleri ve sunumlar gibi tüm değerlen-
dirmeleri,
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ç) İsteğe bağlı hazırlık sınıfı: Öğrencilerin kayıtlı oldukları, öğretim dili tamamen Türk-
çe olan programın ilk yarıyılından önce talepleri halinde alacağı iki dönem süreli yabancı dil
eğitimini,

d) Kısmen yabancı dille eğitim: Programda verilen derslerin toplam kredisinin en az
% 30’unun yabancı dilde verildiği eğitimi,

e) Merkezi yabancı dil sınavları: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tara-
fından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ile ÖSYM’nin yaptığı diğer yabancı
dil sınavları veya eşdeğerliliğini kabul ettiği ulusal ve uluslararası sınavları,

f) Muafiyet: Bir programı veya dersi almama hakkını ve başarmış olma durumunu, 
g) Muafiyet/yeterlilik sınavı: Zorunlu yabancı dil dersleri ve/veya zorunlu hazırlık sınıfı

programından muaf olacak öğrencileri belirlemek için uygulanan sınavı,
ğ) Rektör: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörünü,
h) Senato: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Senatosunu,
ı) Seviye tespit sınavı: Öğrencinin hazırlık sınıfı eğitimine hangi düzeyden devam ede-

ceğini belirleyen sınavı,
i) Temel yabancı dil dersleri: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının

(ı) bendi kapsamında yer alan yabancı dil derslerini,
j) Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi: Avrupa ve Türkiye Yeterlilikler Çer-

çeveleri ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan ve yükseköğretim düzeylerine yönelik eğitim ve
öğretim programlarını içeren yeterlilikler çerçevesini,

k) Üniversite: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesini,
l) Yabancı dilde eğitim: Programın öğretim müfredatının tamamının yabancı dilde ve-

rildiği eğitimi,
m) Yabancı Diller Yüksekokulu: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Yabancı Diller

Yüksekokulunu,
n) Yarıyıl sonu sınavı: Güz ve bahar yarıyılları bitiminde öğrenci yeterliliğini ölçmek

amacıyla derslerin bitiminden sonra uygulanan sınavı,
o) Yeterlilik sınavı: Öğrencinin program için istenen yabancı dil düzeyi ile yeterliliğine

sahip olup olmadığını veya yabancı dil yeterliliğini kazanıp kazanmadığını ölçen sınavları,
ö) Yönetim Kurulu: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Zorunlu Yabancı Dil Dersleri Öğretimine İlişkin Esaslar

İlgili bölüm ve programlar
MADDE 4 – (1) Üniversitenin fakülte, konservatuar, yüksekokul ve meslek yüksek-

okullarındaki tüm bölüm ve programlarda yer alan mesleki yabancı dil dışındaki tüm zorunlu
yabancı dil derslerini kapsar.

Zorunlu yabancı dil derslerinden muafiyet
MADDE 5 – (1) Öğretim dili Türkçe olan bir fakülte/yüksekokul/konservatuar/meslek

yüksekokulu programına ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerden alınması zorunlu olan temel ya-
bancı dil derslerinden muaf sayılmak isteyenler Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından uygu-
lanan yabancı dil yeterlilik sınavına katılabilirler.

(2) Aşağıdaki öğrenciler zorunlu yabancı dil derslerinden muaftır:
a) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarından en

az 60 puan ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarında eşdeğer puanı
alanlar.

b) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak ko-
nuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim gö-
rüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar.
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c) Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yeterlilik sınavından en az 60 puan
alanlar.

(3) Yeterlilik sınavında alınan puan; 9/9/2016 tarihli ve 29826 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde yer alan Mutlak Değerlendirme Sistemi tablosuna göre harf notuna dönüştü-
rülür. Bu harf notu her iki dönem için de geçerlidir. 

(4) İkinci fıkradaki şartlardan en az birini yerine getirmeyen öğrenciler bu dersleri almak
ve başarmak zorundadırlar. Mesleki yabancı dil dersleri muafiyet kapsamı dışındadır. Zorunlu
yabancı dil dersleri, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde o düzey için öngörülen
yabancı dil bilgi düzeyini karşılayacak şekilde en az iki yarıyıl olarak programlanır.

Seçmeli ve mesleki dersler
MADDE 6 – (1) Zorunlu temel yabancı dil derslerinden muaf olan veya bu dersleri al-

mış ve başarılı olmuş öğrenciler için bölüm veya programlarda seçmeli veya mesleki yabancı
dil dersleri açılabilir.

(2) Zorunlu hazırlık sınıfı veya isteğe bağlı hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamış öğ-
renciler kendi programlarının ilk iki döneminde zorunlu temel yabancı dil derslerini alırlar. Bu
derslerin seviyesi hazırlık programının devamı şeklinde olur ve/veya mesleki içerikle sürdü-
rülebilir.

(3) İsteğe bağlı hazırlık sınıfında başarılı olamayanlar zorunlu yabancı dil derslerini al-
makla yükümlüdürler.

Ölçme ve değerlendirme 
MADDE 7 – (1) Zorunlu yabancı dil derslerinde ölçme ve değerlendirme için ön lisans

ve lisans düzeyinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim
ve Sınav Yönetmeliği, lisansüstü düzeyinde 11/7/2019 tarihli ve 30828 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı

Eğitim-Öğretimi ve Sınavlara İlişkin Esaslar

Yabancı dil öğretiminin ve yabancı dilde öğretimin amacı
MADDE 8 – (1) Yabancı dil öğretiminin amacı, öğrenciye aldığı yabancı dilin temel

kurallarını öğretmeyi, yabancı dil kelime haznelerini geliştirmeyi, yabancı dilde okuduğunu
ve duyduğunu anlayabilmeyi ve kendisini sözlü veya yazılı olarak ifade edebilmeyi; yabancı
dilde öğretimin amacı ise önlisans, lisans ve lisansüstü diploma/derece programı mezunlarının
alanlarına ilişkin yabancı dil yeterliliklerini kazanmalarını sağlamaktır.

Hazırlık sınıfı açılması
MADDE 9 – (1) Kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim-öğretim verilen önlisans

ve lisans programlarında zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı açılır. Yabancı Diller Yüksekokulu
tarafından yapılacak yabancı dil yeterlilik sınavında başarılı olanlar ile ÖSYM tarafından kabul
edilen ulusal veya uluslararası yabancı dil sınavlarından yeterli puanı alanlar hariç olmak üzere
programlara kayıt yaptırmış olan öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfını başarmakla yükümlü-
dürler. Lisansüstü programlarda zorunlu hazırlık sınıfı açılması ilgili enstitünün kararıyla ger-
çekleşebilir. 

Hazırlık sınıfına kayıtlar
MADDE 10 – (1) Öğrencilerin zorunlu hazırlık sınıfına kayıt işlemleri Bandırma On-

yedi Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esaslarına
göre öğretim yılı başında kayıtlı oldukları enstitü/fakülte/yüksekokul/konservatuar/meslek yük-
sekokullarında yapılır ve Yabancı Diller Yüksekokuluna bildirilir.
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Öğretilen dil
MADDE 11 – (1) Zorunlu hazırlık sınıfında öğretilen dil İngilizcedir. Ancak Senato

kararıyla başka bir dil veya dillerin öğretimi için hazırlık sınıfı açılabilir.
Yeterlilik ve seviye tespit sınavları
MADDE 12 – (1) Üniversitenin zorunlu hazırlık sınıfı öngörülen bölüm veya prog-

ramlarına kabul edilen öğrencilerin yabancı dil yeterlilikleri, Yabancı Diller Yüksekokulu ta-
rafından yapılan bir yeterlilik sınavı ile ölçülür. Bu sınavdan gerekli puanı alan öğrenciler ha-
zırlık sınıfından muaf olurlar. Muaf olamayıp hazırlık sınıfına devam edecek öğrencilerin se-
viyelerinin belirlenmesi için bir seviye tespit sınavı açılır.

(2) Seviye tespit sınavına tüm öğrencilerin girmeleri zorunludur. Sınava girmeyenler,
ortaöğretimde bitirmiş oldukları okulun yabancı dil eğitim müfredatı göz önüne alınarak uygun
bir seviyeye yerleştirilirler.

(3) Güz yarıyılı ve bahar yarıyılı sonunda olmak üzere iki yeterlilik sınavı açılır.  
(4) Güz yarıyılı bitiminde yapılan sınavda başarılı olan öğrenciler bahar yarıyılında ön

lisans/lisans/lisansüstü eğitimlerine devam edebilirler.
(5) Ek kayıt ile gelen öğrenciler için de yeterlilik ve seviye tespit sınavları yapılır.
(6) Derslere devam edilen akademik yılın bahar yarıyılı sonunda dönem sonu sınavına

girme şartlarını taşıyan öğrenciler için bütünleme sınavı yapılır.
(7) Yeterlilik ve seviye tespit sınavları için mazeret sınav hakkı verilmez.
Zorunlu hazırlık sınıfından muafiyet 
MADDE 13 – (1) Aşağıda durumları tanımlanan öğrenciler yabancı dil zorunlu hazırlık

sınıfı programından muaftır:
a) İlk kez kayıt olunan program nedeniyle eğitim-öğretim yılı başında yapılan yeterlilik

sınavına katılarak en az 60 puan alanlar.
b) Öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede o

ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimlerinin
en az son üç yılını bu kurumlarda tamamlayanlar.

c) ÖSYM'nin yaptığı Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonucu en az 60 ve üstü
olanlar ile eşdeğer olarak kabul ettiği sınavlardan eşdeğer puanı alanlar.

(2) ÖSYM tarafından kabul edilen ulusal veya uluslararası yabancı dil sınavlarından
alınan puanın değerlendirmeye alınabilmesi için, sınavı yapan ilgili kurumlar tarafından belir-
lenen sınav geçerlilik süresi esas alınır. Sınavın geçerlilik süresinin belli olmaması halinde
Yükseköğretim Kurulu tarafından geçerlilik süresi esas alınır. 

Eğitim ve öğretim
MADDE 14 – (1) Zorunlu hazırlık sınıflarında öğretim süresi en az bir, en çok dört ya-

rıyıldır.
(2) Yabancı dil yeterlilik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeyenler, Yük-

sekokul tarafından yapılan seviye tespit sınavının sonucuna göre başlangıç (A1 ve A2), ön-
orta (B1) ve orta (B1+ ve B2) düzeylerdeki hazırlık sınıfı programlarına yerleştirilirler.

(3) Hazırlık öğretimi en az yirmi sekiz haftadır. Öğrenciler, düzeylerine göre haftada
20 saatten az olmamak şartıyla öğrenim görürler.

(4) Zorunlu hazırlık sınıfında, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programında yer alan B1+,
B2 veya B2+ seviyesinin tamamlanması esastır.

(5) Zorunlu hazırlık programında derslere devam zorunludur. Yıl içi başarı ortalaması-
nın alınması için öğrencinin derslerin % 80’ine katılmış olması gerekir.

(6) Hazırlık sınıfında; belirlenen puanı alamayan veya derse devam şartını yerine ge-
tirmeyen öğrenciler takip eden yılda bir veya iki dönem daha devam ederler. Kendi imkânlarıyla
dil öğrenmek istemeleri durumunda, Yönetim Kurulu derse devam etme şartının aranmaması
kararı alabilir.
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(7) Hazırlık programına dinleyici ve/veya misafir öğrenci kabul edilmez.
(8) Hazırlık sınıfındaki ders içerikleri, öğretim seviyeleri, ders kaynakları ve eğitim-

öğretim müfredatının diğer ayrıntıları ile ilgili hususlarda Yönetim Kurulu karar verir.
Zorunlu hazırlık sınıfında yıl içi başarı değerlendirmesi
MADDE 15 – (1) Zorunlu hazırlık eğitim-öğretimi süresince; değerlendirme amaçlı

olarak gelişim sınavları ve kısa süreli sınavlar yapılır. İnternet üzerinde çalışma, ödev ve su-
numlar da değerlendirme amaçlı kullanılabilir. 

(2) Bir akademik yıl içinde en az dört gelişim sınavı ve altı kısa süreli sınav yapılır.
Değerlendirmede kullanılmak üzere her öğrenci ders dışında iki adet portfolyo hazırlar ve iki
adet sunum yapar.

(3) Akademik yıl süresince yapılan sınavların ortalamasının hesaplanmasına; gelişim
sınavları %40, kısa sınavlar %20, portfolyo çalışmaları %20 ve sunumlar %20 oranında etki
ederler.

(4) Zorunlu hazırlık sınıfında; değerlendirmeler 100 tam puan üzerinden yapılır.
(5) Derse devam şartını yerine getirerek güz ve bahar dönemlerinde yapılan değerlen-

dirmeler sonucu iki dönemin ortalaması 49,50-100 arası olan öğrenciler bahar dönemi sonunda
yapılan yeterlilik sınavına girmeye hak kazanırlar.

(6) Sınavlara itiraz, maddi hata yönünden sınav sonuçlarının ilan tarihini izleyen üç iş
günü içinde yazılı olarak yapılır.

(7) Yeterlilik, seviye tespit, güz ve bahar yarıyılları sonu sınavları için mazeret sınavı
yapılmaz.

Zorunlu hazırlık sınıfında başarısızlık ve sınıf tekrarı 
MADDE 16 – (1) Zorunlu hazırlık sınıfında başarısızlıkla ilgili olarak Yükseköğretim

Kurulu kararları ile ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır.
Yatay ve dikey geçişler
MADDE 17 – (1) Zorunlu hazırlık sınıfı ile ilgili tüm şart ve koşullar yatay/dikey geçişle

yabancı dille veya kısmen yabancı dille eğitim-öğretim yapılan bir bölüme/programa kayıt ola-
caklar veya başka ülke vatandaşı öğrenciler için de geçerlidir.

Güz dönemi sonu yeterlilik sınavı
MADDE 18 – (1) Güz yarıyılı sonunda yapılan yeterlilik sınavında gerekli puanı ala-

mayanlar başarısız sayılırlar ve bahar yarıyılında hazırlık sınıfındaki eğitimlerine devam eder-
ler.

(2) Hazırlık sınıfına devam şartını ve/veya gerekli olan en az 49,50 not ortalamasını
sağlamayanlar bahar yarıyılı sonunda yapılan yeterlilik sınavına giremezler ve başarısız sayı-
lırlar.

Yaz öğretimi
MADDE 19 – (1) Üniversitede, yaz öğretiminin açılması durumunda eğitim-öğretim

süresi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yö-
netmeliği hükümleri çerçevesinde yürütülür.

(2) Senato kararı ile zorunlu hazırlık sınıfı öğrencileri için yaz okulu açılabilir. 
(3) Yaz okulu program içeriği; zorunlu hazırlık sınıfında verilen son eğitim-öğretim se-

viyesini kapsar ve haftada 24 saat olarak verilir.
(4) Yaz öğretimi süresince en az iki dil gelişim sınavı, iki kısa sınav, bir portfolyo ve

bir sunum değerlendirmesi yapılır.
(5) Yaz öğretimi değerlendirmesi; zorunlu hazırlık sınıfı programı yıllık değerlendir-

mesinin hesaplandığı şekilde hesaplanır.
(6) Yaz öğretiminde derse devam zorunludur. Öğrencilerden % 80 devam şartını yerine

getirenler yaz dönemi sonunda yapılacak sınava girebilirler.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı

Kayıt ve kabul
MADDE 20 – (1) ÖSYM’nin yayımladığı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları

Kılavuzunda yer alan özel koşul ve açıklamalarında isteğe bağlı hazırlık sınıfının varlığı belir-
tilen programlar için iki yarıyıl süreli isteğe bağlı hazırlık sınıfı açılır.

(2) Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği ile Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetme-
liği hükümlerine göre kayıt yaptıran öğrenciler isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına devam
etme isteğinde bulunabilirler. Başvurular, Senatonun belirleyip duyurduğu şekilde yapılır. İsteğe
bağlı hazırlık sınıfına kayıtlar ilan edilen tarihler içinde yapılır.

(3) Başvurularını yapmış öğrenciler güz yarıyılı derslerinin başladığı ve ders ekleme-
silme tarihinden sonra programdan ayrılma talebinde bulunamazlar.

(4) İsteğe bağlı hazırlık sınıfında öğretilen dil İngilizcedir; ancak Senato başka dil veya
diller için hazırlık sınıfı programı açmaya karar vermeye yetkilidir.

(5) Hazırlık sınıfına devam etmek için başvuru yapan öğrencilerin yabancı dil bilgisi
seviyelerini ölçmek ve yerleştirilecekleri grubu belirlemek amacıyla bir seviye tespit sınavı
yapılır. Gerektiğinde iki aşamalı da yapılabilir. Öğrenciler, aldıkları puana göre gruplara ayrı-
lırlar.

(6) Seviye tespit sınavına öğrencilerin girmesi zorunlu olup, girmeyenler Yabancı Diller
Yüksekokulu tarafından bir gruba yerleştirilir. 

(7) Akademik yıl süresince yapılacak değerlendirmeler sonucu öğrencilerin seviye ve
grupları değiştirilebilir. 

İsteğe bağlı hazırlık sınıfında eğitim-öğretim
MADDE 21 – (1) İsteğe bağlı hazırlık sınıfı öğretimi iki yarıyıl olup haftada en az 20,

en çok 30 saat ders yapılır.
(2) Hazırlık sınıfındaki ders içerikleri, öğretim seviyeleri, ders kaynakları ve eğitim-

öğretim müfredatının diğer ayrıntıları ile ilgili Yönetim Kurulu karar verir.
İsteğe bağlı hazırlık sınıfında değerlendirme
MADDE 22 – (1) Sınavlar; yazılı ve/veya sözlü olarak yapılabilir. İnternet üzerinde

çalışma, ödev ve sunum gibi uygulamalar da değerlendirmelerde kullanılabilir. Ara sınav, kısa
sınav, portfolyo, sunum ve yıl sonu sınavı isteğe bağlı hazırlık sınıfında başvurulacak değer-
lendirme ölçütleridir.

(2) Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.
(3) Genel başarı puanı 60’tır. 59,50 üst rakam olan 60 olarak kabul edilir. Genel başarı

puanının hesaplanmasında; akademik yıl içinde yapılan değerlendirmelerin -gelişim sınavları,
kısa sınavlar, sunumlar ve portfolyo- ortalamasının % 60’ı ile yıl sonu sınavı sonucunun % 40’ının
toplamından oluşur.

(4) Akademik yıl içinde en az dört dil gelişim sınavı, altı kısa sınav, iki sunum ve iki
portfolyo değerlendirmesi yapılır. 

(5) Yıl içi ortalamanın hesaplanmasında; gelişim sınavlarının % 40’ı, kısa sınavların
% 20’si, sunumların % 20’si ve portfolyoların % 20’si alınarak ortalama hesaplanır. Portfolyo
çalışmaları gereğinde internet üzerinden yapılabilir.

(6) İsteğe bağlı hazırlık sınıfında derslere devam etme zorunludur. Derslere en az % 80
oranında devam edilir. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler yıl sonu sınavına alınmaz
ve kendilerine sertifika verilmez.

(7) Derslere devam şartını yerine getiren öğrencilere yönelik olarak dönem sonu sına-
vının ardından bir bütünleme sınavı yapılır.

(8) Yönetim Kurulu, sınavların içerikleri, yapılma şekilleri ve süreleriyle ilgili gerekli
kararları alır.
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(9) İsteğe bağlı hazırlık programını başarı ile tamamlayanlara başarı sertifikası verilir.
(10) İsteğe bağlı hazırlık sınıfında, yapılan değerlendirmeler sonucunda başarılı ola-

mayan öğrenciler takip eden akademik yılda ön lisans, lisans veya lisansüstü eğitimlerine de-
vam ederler.  

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Öğrenci hak ve sorumlulukları
MADDE 23 – (1) Zorunlu veya isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt olan ikin-

ci öğretim öğrencileri ödemeleri gereken öğrenim katkı payını veya öğrenim ücretini hazırlık
öğrenimleri süresince de öderler.

Yatay ve dikey geçişler
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, yabancı dille yapılan önlisans veya lisans

öğretim programına yatay veya dikey geçişle kayıt yaptıran öğrenciler hakkında da uygulanır.
(2) Yatay ve dikey geçiş ile kayıt olan öğrencilerden yükseköğretimde yabancı dil dersi

veya derslerini almış olanların ders muafiyetlerinde alınan ders saati ve kredi ile Türkiye Yük-
seköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde belirtilen seviyeye uygunluğu aranır.

(3) Yabancı dille veya kısmen yabancı dille eğitim-öğretim yapan bir programa dikey
geçiş yoluyla gelen ve 13 üncü maddedeki muaf olma şartlarını taşımayan öğrenciler Üniver-
sitenin açacağı yeterlilik sınavına girerler. Bu sınavda başarısız oldukları veya sınava girme-
dikleri takdirde iki yarıyıl boyunca yabancı dil hazırlık eğitimi görürler.

(4) Yatay veya dikey geçiş yoluyla gelen öğrenciler isteğe bağlı hazırlık sınıfına devam
edemezler.

(5) Merkezi yerleştirme puanıyla ve özel durumlarda yatay geçişlerde, 24/4/2010 tarihli
ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans
Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Trans-
feri Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu kararları uy-
gulanır.

Yabancı uyruklu öğrenciler
MADDE 25 – (1)Yabancı uyruklu öğrencilerden yükseköğretimde yabancı dil dersi

veya derslerini almış olanların ders muafiyetlerinde alınan ders saati ve kredisi ile Türkiye
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde belirtilen seviyeye uygunluğu aranır.

(2) Yabancı uyruklu öğrenciler, Türkçe öğretim yapan bölümlere kayıtlı ise isteğe bağlı
hazırlık sınıfına kayıt olamazlar. Zorunlu hazırlık sınıfı uygulanan bölümlere kayıtlı olan öğ-
renciler bu Yönetmelikteki zorunlu hazırlık sınıfı şartlarına uyarlar.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Yükseköğretim Ku-

rulunun yabancı dil eğitim-öğretimi ile ilgili yönerge ve kararları ile 23/3/2016 tarihli ve 29662
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve
Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, Bandırma Onyedi
Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Bandırma On-
yedi Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri ve Senato ka-
rarları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Karadeniz Teknik Üniversitesinden:

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ

LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fa-

kültesinde lisans düzeyinde yürütülen eğitim-öğretim, sınav değerlendirme ve öğrenci işleri

ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde

lisans düzeyinde yürütülen eğitim-öğretim programına, sınav ve değerlendirme esaslarına, öğ-

renci kabulüne, diploma ve unvanlara, devamlı ve geçici ayrılma işlemlerine, staj, araştırma

projesi ve diğer öğretim çalışmaları ile akademik danışmanlık işlemlerine ilişkin hükümleri

kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü maddesi ile 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Bağıl sistem: Öğrencinin bir dersteki başarısının aynı derse kayıtlı diğer öğrencilerin

başarı düzeylerine göre değerlendirilmesini,

c) Dekan: Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanını,

ç) Fakülte: Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesini,

d) Fakülte Kurulu: Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Fakülte Kurulu-

nu,

e) Fakülte Yönetim Kurulu: Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Fakülte

Yönetim Kurulunu, 

f) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, Öğrenci

İşleri Daire Başkanlığını, 

g) Ön koşul dersi: Ön koşullu bir dersin alınabilmesi için başarılmış olması gereken

dersi,

ğ) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

h) Rektör: Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörünü,

ı) Rektörlük: Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünü,

i) Senato: Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosunu,

j) Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesini,

k) Üniversite Yönetim Kurulu: Karadeniz Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

l) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu, 

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Düzeyleri

Lisans eğitim-öğretimi 
MADDE 5 – (1) On yarıyıllık Eczacılık Fakültesi lisans eğitim-öğretim programını ve

toplam altı aylık zorunlu stajlarını başarı ile tamamlayan öğrenciler, Eczacı unvanını almaya
hak kazanırlar.

(2) Eğitim-öğretim planı; YÖK’ün Eczacılık Fakültelerinde lisans eğitim-öğretim prog-
ramı için belirlediği eğitim-öğretim çalışmalarını içeren ve Senato tarafından kabul edilen ortak
ilkeler dikkate alınarak, Fakülte Kurulunca kararlaştırılan ve tümüyle başarıldığında ilgili dip-
lomaya hak kazandıran eğitim-öğretim çalışmalarının bütünüdür.

(3) Eğitim-öğretim çalışmaları; ders, uygulama, laboratuvar, staj, araştırma projesi ve
benzeri çalışmalardır. Öğrencilerin alacakları dersler aşağıda verilmiştir:

a) Zorunlu Dersler: Öğretim programlarında yer alan ve öğrencinin mezun olabilmesi
için alması ve başarılı olması gereken derslerdir.

b) Seçmeli Dersler: Öğrencinin kayıtlı olduğu Eczacılık Fakültesi lisans eğitim-öğretim
programında yer alan ve mezun olabilmesi için önerilen belirli dersler veya ders grupları ara-
sından seçerek alması ve başarılı olması gereken derslerdir.

c) Ön Koşullu Dersler: Alınabilmesi için alt yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden
bir veya birkaçının başarılması ve/veya devam koşulunun yerine getirilmesi gereken derslerdir.
Ön koşullu dersler ve koşulları, gerekçeleri ile birlikte Fakülte Kurulunca belirlenir ve alınan
kararlar Senatonun onayı ile kesinleşir. Ön koşullu dersler eğitim-öğretim planında belirtilir.
Bu derslere yazılabilmek için ön koşul derslerinden en az DC notu almış olma şartı aranır.

ç) Ortak Zorunlu Dersler: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinde
belirlenen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleridir.

d) Araştırma Projesi Dersleri: Bu dersler on yarıyıllık Eczacılık Fakültesi lisans eği-
tim-öğretim programının 9 uncu yarıyılındaki Araştırma Projesi Dersi-I ve 10 uncu yarıyılın-
daki Araştırma Projesi Dersi-II’dir. Bu dersler, Fakülte Kuruluna göre belirlenen usul ve esas-
lara göre Fakülte öğretim üyeleri danışmanlığında yürütülen zorunlu derslerdir.

(4) Staj; YÖK ilkelerine uygun olarak saptanan sürede, Fakülte Kurulunca belirlenen
esaslara göre, ders ve/veya uygulamalı olarak yapılan çalışmalardır.

Eğitim süresi ve ders kredileri
MADDE 6 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı; güz yarıyılı ve bahar yarıyılı olmak üzere iki

yarıyıldan oluşur. Her bir yarıyıl; on dört hafta ders, bir hafta ara sınav, iki hafta yarıyıl sonu
sınav haftası ve bir hafta bütünleme haftası olmak üzere toplam on sekiz haftadan oluşur. Eği-
tim-öğretim yılı ve ilgili diğer faaliyetlerin başlama ve bitiş tarihleri, Senato tarafından belir-
lenen akademik takvim ile duyurulur. Ara sınavlar dokuzuncu haftada yapılır ve bu hafta içe-
risinde ders yapılmaz.

(2) Eczacılık Fakültesinde öğretim, ders geçme esasına dayalıdır ve kredili sisteme göre
yürütülür. Programdaki toplam kredi miktarı, Fakülte Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı
ile belirlenir. Derslerde (teorik, uygulama, laboratuvar, staj ve araştırma projesi dersleri) yerel
kredi sistemi ve AKTS beraber kullanılır. Bir dersin yerel kredi değeri, o dersin haftalık teorik
ders saatlerinin tamamı ile bu dersin uygulama çalışmalarının haftalık saatlerinin yarısının top-
lamından oluşur. Ayrıca, ders kapsamında haftada dört saate kadar olan laboratuvar, bitirme
çalışması, proje, seminer ve benzeri çalışmalar bir yerel kredi, dört saatten fazla olanlar ise iki
yerel kredi olarak hesaplanır.
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(3) Eczacılık Fakültesi lisans eğitim-öğretim programındaki tüm dersler, uygulamalar
ve laboratuvarlar için yerel krediler ve AKTS kredileri, teorik, uygulama ve laboratuvar ders
saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri göz önünde
bulundurularak belirlenir.

(4) Öğrencinin bir yarıyılda alacağı eğitim-öğretim çalışmaları yükü, eğitim-öğretim
planında belirtilen o yarıyıla ait eğitim-öğretim çalışmalarıdır. Bir yarıyıldaki azami ders yükü,
azami öğretim sürelerinin son yılında bulunanlar ile tüm dersleri aldığında o yarıyılın sonunda
mezun olabilecek öğrenciler hariç, 40 saati aşamaz.

(5) Öğrencinin bir yarıyılda alacağı dersler, her yarıyıl başında Üniversite Yönetim Ku-
rulunun tespit edeceği derse yazılım esaslarına göre belirlenir.

(6) Öğrenci dersi ilk aldığında veya (D) devamsız harf notu almış ise derse devam mec-
buriyeti aranır. Ancak öğrenci, (D) devamsız harf notu almamış ve dersten başarısız olmuş ise
bu ders veya dersleri tekrarlaması halinde devam mecburiyeti aranmadan ara sınavlara ve ya-
rıyıl sonu sınavına girer.

(7) Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar dersleri, birinci sınıfta isteğe bağlı olarak seçile-
bilir. Başarılı öğrenciler geçer (G), başarısız öğrenciler kalır (K) notları ile değerlendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Kabul-Kayıt İşlemleri, Yatay ve Dikey Geçişler

Öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde yürütülen lisans

programının birinci sınıfına öğrenci kabulü, ÖSYM tarafından düzenlenen seçme ve yerleştirme
sınavları sonuçlarına göre yapılır. Fakülteye, yalnızca tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Kayıtla
ilgili bütün işlemler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yürütülür.

(2) Fakültedeki derslere, ilgili dersin sorumlu öğretim üyesinden izin alan fakültenin
kendi öğrencileri dışında dinleyici kabul edilmez.

(3) Eczacılık Fakültesi lisans öğrencilerinin diğer yükseköğretim kurumlarından, diğer
yükseköğretim kurumu öğrencilerinin Eczacılık Fakültesi lisans programından özel öğrenci
olarak ders alması ve diğer tüm işlemler, Senato tarafından belirlenen esaslara göre Yönetim
Kurulu kararı ile yapılır.

Kayıt işlemleri
MADDE 8 – (1) Eczacılık Fakültesi lisans eğitim-öğretim programına kesin kayıt iş-

lemleri ÖSYM tarafından belirlenen belgeler ve esaslara göre yapılır. İstenen belgelerin aslı
veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına
ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kesin kayıt işlemleri Üniversitenin
belirlediği tarihler arasında yapılmalıdır.

(2) Kayıt takvimi, kayıtta istenen belgeler ve uyulacak esaslar, Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığınca ilan edilir ve yürütülür. Kayıt işlemlerini tamamlayan aday öğrenci, Üniversite
öğrencisi olur ve mevzuatın öngördüğü tüm öğrencilik haklarından yararlanır.

Uyum ve akademik danışmanlık
MADDE 9 – (1) Kesin kayıtları yapılan birinci sınıf öğrencilerine Üniversiteyi tanıtmak

amacıyla, eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı başında, Dekanlık tarafından uyum programları (or-
yantasyon) düzenlenebilir. 

(2) Akademik danışman; bir öğrenciye Eczacılık Fakültesi lisans eğitim-öğretim hayatı
boyunca, Yönetim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde öğrencinin derse yazılma işlem-
lerini denetlemek ve öğrencinin sosyal ve kültürel durum ve faaliyetlerinin başarısını olumsuz
etkilememesi için gerekli yönlendirmeleri yapmak üzere Dekanlık tarafından görevlendirilen
öğretim elemanıdır. Her öğrenci için, derslerin başlamasını takip eden en geç on beş gün içinde,
bir akademik danışman görevlendirilir.
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Yatay geçiş yoluyla kabul ve intibak
MADDE 10 – (1) Diğer yükseköğretim kurumlarından Karadeniz Teknik Üniversitesi

Eczacılık Fakültesine yatay geçiş, ilgili mevzuat hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen
esaslara göre yapılır.

(2) Diğer bir üniversitenin Eczacılık Fakültesinden veya farklı bir bölümünden veya
Üniversite içinden farklı bir bölümden Eczacılık Fakültesine yatay geçiş yapan öğrencilerin
intibak işlemleri Senato tarafından belirlenen esaslara göre Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

Akademik takvim-yarıyıl kayıtları
MADDE 11 – (1) Öğrenciler her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen sü-

reler içinde gerekli katkı payını ve öğrenim ücretlerini ödeyerek, Üniversite Yönetim Kurulu-
nun tespit edeceği esaslar çerçevesinde, bilgisayar ortamında interaktif olarak kayıtlarını ye-
nilemek ve derslere yazılmak zorundadırlar. Derslere yazılım ve kayıt yenileme işlerinin tü-
münden öğrenciler sorumlu olup, bu işlemleri kendileri yapmakla yükümlüdürler.

(2) İlk kayıt sırasında kaydını yaptıran ve Üniversite tarafından belirlenen diğer yasal
yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler, aynı zamanda birinci sınıfın birinci yarıyıl dersle-
rine de kayıtlarını yaptırmış sayılır. Bu kapsamdaki öğrencilerin ders kayıtları Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığı tarafından doğrudan yapılır. İkinci ve daha sonraki yarıyıllardaki ders kayıt
işlemleri ise öğrencinin sorumluluğundadır.

(3) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süreler içinde, interaktif olarak yeni bir
derse kaydolabilirler veya daha önce kaydoldukları bir dersi/dersleri bırakabilirler. Öğrenci,
kayıt yaptırması durumunda öncelikle başarısız olduğu dersleri almak zorundadır.

(4) Bir yarıyıla ait yazılım yapılan eğitim-öğretim çalışmaları internet ortamında öğ-
rencilere duyurulur. Öğrencilerin yazılım yaptığı eğitim-öğretim çalışmalarına ilişkin itirazlarını
akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapmaları
gerekmektedir. Bu süre içerisinde başvuru yapmayan öğrencilerin interaktif yazılımları kesinlik
kazanır. Öğrenci, süresi içinde usulüne uygun olarak kayıt yapmadığı derslere devam edemez
ve bu derslerin sınavlarına giremez.

(5) Yarıyıl başlangıç tarihinden itibaren bir aylık süre içerisinde başvuran ve mazereti
Eczacılık Fakültesi Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci derslere kayıt yaptırabilir. Bu sü-
reden sonra yapılan başvurular dikkate alınmaz.

(6) Akademik danışmanlık hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi, öğrencilerin
öğrenim durumlarının izlenebilmesi ve kontrolünün sağlanabilmesi amacıyla her bir öğrenci
için öğrenim durumu kütüğü tutulur ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından muhafaza
edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Değerlendirme

Sınavlar
MADDE 12 – (1) Öğrenciler her yarıyılda, ara sınav, seminer, ödev, kısa sınav, proje,

uygulama, laboratuvar veya benzeri yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutu-
lurlar. Yarıyıl içi çalışmalar ve yarıyıl sonu sınavı notları 100 puan üzerinden verilir. Uygulamalı
derslerin sınavları gerek görüldüğü takdirde uygulamalı olarak yapılabilir. Gerekli hallerde Yö-
netim Kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile Cumartesi ve Pazar günleri de ders ve sınav yapı-
labilir. Yarıyıla ait tüm sınavlar, o dersin sorumlusu olan öğretim eleman(lar)ının uygun gör-
düğü şekilde yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir.
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(2) Yarıyıl içi, mazeret, yarıyıl sonu, bütünleme ve mezuniyet sınavları akademik tak-
vimde belirtilen tarihler arasında Dekanlık tarafından belirlenen yer, gün ve saatte yapılır. 

(3) Programda bulunan bir zorunlu/seçmeli dersin, sonraki yıllarda programdan çıkar-
tılması halinde; o dersin devam koşullarını yerine getirmiş fakat başaramamış olan öğrenciler
kayıt yaptırmak koşuluyla o dersin sınavlarına girerler.

(4) Sınav evrakları ve başarı notu değerlendirmesinde kullanılan proje ve benzeri tüm
materyaller sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl süre ile Eczacılık Fakültesi tarafından sak-
lanır. Saklama süresi dolan evraklar, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak imha edilir.

Yarıyıl içi çalışmaları
MADDE 13 – (1) Bir ders için her yarıyıl içinde en az bir ara sınav yapılır. Bununla

beraber, ders içinde yapılmış olan ödev, proje, uygulama, laboratuvar ve benzeri çalışmalar da,
Fakülte Kurul kararı ile bir ara sınav yerine geçebilir. Yarıyıl içi çalışmalarının ders başarı no-
tuna katkısı toplam %50’dir.

(2) Yarıyıl içi çalışmalar ve takvimi, yarıyıl başında öğrenciye duyurulur. Bir sınıfın
dersleri için bir günde ikiden fazla sınav yapılmayacak şekilde program hazırlanır.

(3) Gruplardaki öğrenci sayısı teorik derslerde 40’tan ve uygulamalı derslerde 20’den
az olmayacak şekilde Yönetim Kurulu kararı ile bir ders için birden fazla grup oluşturulabilir.
Eğitim-öğretimin bireysel veya küçük gruplarla yapılmasının zorunlu olduğu uygulama, labo-
ratuvar ve araştırma projesi gibi özel durumlarda öğrenci sayısı, Yönetim Kurulu tarafından
karara bağlanır.

(4) Yarıyıl içinde yapılan sınavların sonuçları on beş gün içinde, diğer çalışmalar ise
akademik takvimde tanımlanan yarıyıl derslerinin son gününden önce internet ortamında ilan
edilir.

Yarıyıl sonu sınavı
MADDE 14 – (1) Yarıyıl sonu sınavları, Dekanlık tarafından ilan edilen yer, tarih ve

saatlerde iki haftaya yayılarak yapılır.
(2) Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için, o derse kayıtlı olmak ve ilk defa

alınan derslerin en az %70’ine, uygulamaların ve laboratuvarların en az %80’ine ve öğretim
elemanının gerekli gördüğü ve önceden öğrencilere duyurduğu diğer akademik çalışmalara ka-
tılmak zorunludur. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenci yarıyıl sonu sınavına alınmaz. Bu
öğrenciye (D) devamsız harf notu verilir. Derslere devam durumu öğretim elemanı tarafından
izlenir. Devamsızlıkları nedeniyle sınava girme hakkı kazanamayanların isimleri, dersi veren
öğretim elemanı tarafından en geç derslerin son bulduğu tarihte öğrencilere duyurulur.

(3) Bir dersten yarıyıl sonu sınavına girme şartını bir kere yerine getiren öğrenciden,
bu dersi daha sonraki yarıyıllarda tekrarlaması durumunda, sadece teorik derslerden devam
şartı aranmaz. Ancak, uygulama, laboratuvar ve derse bağlı diğer yarıyıl içi çalışmalara devam
şartı aranır.

(4) Üniversite ve Dekanlık tarafından çeşitli akademik, sosyal, kültürel ve sportif faa-
liyetlere katılmak üzere görevlendirilen öğrencilerin görevlendirildikleri süreler, devam şartı
dışında tutulur ve katılamadıkları ara sınavlardan mazeret sınav hakkı verilir. Sağlık raporu
devamdan sayılmaz. Sadece ara sınav ve sınav şeklindeki yarıyıl içi çalışmalar için mazeret
sınav hakkı verilmesinde kullanılır. 

(5) Öğrenci bir uygulama veya laboratuvar dersinden bir yarıyıl boyunca art arda veya
farklı zamanlarda en fazla iki haftayı kapsayan ders saatleri için sağlık raporu alabilir. Öğren-
cinin, katılmadığı uygulama veya laboratuvar dersini telafi edebilmesi için o ders saat(ler)ini
kapsayan sağlık raporunu Dekanlığa sunması gereklidir. Sağlık raporu olmayan öğrenci katıl-
madığı uygulama veya laboratuvar ders(ler)inin telafisini yapamaz.
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(6) Dekanlık, öğrencinin her türlü mazeretini gerekçe göstererek kabul veya ret edebi-
lir.

(7) Yarıyıl sonu sınavının harf notuna katkısı %50’dir. Yarıyıl sonu sınavında 100 üze-
rinden en az 60 puan alınması zorunludur. Yarıyıl sonu sınavına girmeyen veya bu sınavdan
en az 60 puan alamayan öğrencilerin, ara sınav ve yarıyıl içi çalışmaları değerlendirmeye ka-
tılmaz ve bu öğrenciler FF harf notu ile değerlendirilir.

Bütünleme sınavı
MADDE 15 – (1) Bütünleme sınavları, her eğitim-öğretim yarıyılının sonunda yapılan

ve başlangıç ile bitiş tarihleri Akademik Takvim kapsamında belirlenen sınavlardır.
(2) Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait tüm derslerden bütünleme sınavına

girebilirler.
(3) Bütünleme sınavına girebilmek için; sınavların yapılacağı eğitim-öğretim yılında

ilgili derslere yazılım yapmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine
getirmiş olmak zorunludur. DC harf notu hariç, yarıyıl sonu sınavlarında başarılı olunan dersin
bütünlenme sınavına girebilmek için, öğrencilerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı ola-
rak başvurmaları gerekir. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere mazeret sınav hakkı
verilmez.

(4) Bütünleme sınavında 100 üzerinden en az 60 puan almak zorunludur. Ara sınav, ya-
rıyıl içi çalışmalar ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu
belirlenir. Öğrenciler, bütünleme sınavında DC harf notu aldıkları derslerden, yarıyıl not orta-
lamasına göre başarılı veya başarısız sayılır.

(5) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencinin harf notu hesaplanmaz, yarıyıl
sonu harf notu aynen kalır. Bütünleme sınavına giren öğrencilerin yarıyıl not ortalaması hesa-
bında, bütünleme sınav notları dikkate alınır.

Mezuniyet sınavı
MADDE 16 – (1) Mezuniyetlerine bir dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından

sonra 15 iş günü içinde ve akademik takvimde belirtilen zamanda yapılmak üzere, başarısız
dersi için mezuniyet sınavı yapılır.

(2) Öğrencilerin mezuniyet sınavına girebilmeleri için; ilgili derslerin yarıyıl sonu sı-
navına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmaları zorunludur. 

(3) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için, dersin bulunduğu yarıyıl ortalaması
2,00 ve üstünde ise en az 50, yarıyıl ortalaması 2,00 değerinin altında ise en az 60 puan almak
zorunludur. Mezuniyet sınavı başarı notunun belirlenmesinde yarıyıl içi çalışmaları değerlen-
dirmeye katılmaz. Harfli not sistemine dönüşüm işleminde mutlak not sistemi kullanılır. Sı-
navda alınan harfli not, o dersin ilgili yarıyıldaki başarı notu yerine geçer.

(4) Mezuniyet sınavında alınan not, öğrencinin sadece genel not ortalamasının hesap-
lanmasında dikkate alınır.

Mazeret sınavı
MADDE 17 – (1) Mazeret sınav hakkı, mazereti nedeniyle ara sınavlara giremeyen

öğrencilere verilir. Bunun dışında başka hiçbir sınav ve yarıyıl içi çalışmaları için mazeret
sınav hakkı verilmez. Ara sınavlar için mazeret sınavı, yarıyılın son haftasında yapılır ve dersin
tüm içeriğini kapsar.

(2) Mazeret sınavı yapılması, Dekanlık tarafından karara bağlanır. Hastalık nedeniyle
sınavlara giremeyen öğrencilerin sağlıkla ilgili mazeretlerinin kabul edilmesi için sağlık ra-
porlarının Üniversitenin sağlık kuruluşlarından veya diğer sağlık kurum ve kuruluşlarından
alınmış olması gerekir. 

20 Ekim 2019 – Sayı : 30924                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 21



(3) Öğrencinin mazeret belgesini, mazeretin bitiş tarihini izleyen yedi gün içerisinde
Dekanlığa vermesi zorunludur. Bu sürenin dışında yapılan başvurular işleme konulmaz. Ma-
zeret sınavlarına girmeyen öğrencilere yeni bir mazeret sınavı yapılmaz.

(4) Sağlık ve diğer mazeretleri Dekanlıkça kabul edilen öğrenci, raporlu bulunduğu
süre içinde derslere devam edemez ve sınavlarına giremez. Raporlu olduğu halde sınavlara gi-
ren öğrencinin sınavı değerlendirilmez, o sınavdan sıfır not almış sayılır.

Ek sınav
MADDE 18 – (1) Ek sınav; azami öğrenim süreleri sonunda kayıtlı olduğu öğretim

kurumundan mezun olabilmek için, final ve bütünleme sınavlarına girme hakkı bulunan son
sınıf öğrencilerine başarısız oldukları bütün dersler için verilen ek final ve ek bütünleme sı-
navlarıdır.

(2) İki ek sınav hakkı; azami öğrenim sürelerinin dolduğu bütünleme sınavlarının sona
ermesini takip eden otuz gün içinde kullandırılır. Sınav tarihi, yer ve saati Dekanlık tarafından
akademik takvime göre belirlenir ve ilan edilir.

(3) Ek sınavda başarılı olabilmek için, en az 60 puan almak zorunludur. Ek sınav başarı
notunun belirlenmesinde yarıyıl içi çalışmaları değerlendirmeye katılmaz. Harfli not sistemine
dönüşüm işleminde mutlak not sistemi kullanılır. Sınavda alınan harfli not, o dersin ilgili ya-
rıyıldaki başarı notu yerine geçer.

Sınav geçerliliği ve sınav düzeni
MADDE 19 – (1) Öğrenci, sınav programında belirtilen zaman ve yerde sınavlara gir-

mek zorundadır. Aksi halde sınavları geçersiz sayılır. Öğrencinin girmeyi hak etmediği bir sı-
nava girmesi sonucu aldığı not, ilan edilmiş olsa bile iptal edilir.

(2) Her türlü sınav, uygulama, laboratuvar, ev ödevi, araştırma projesi ve benzeri diğer
çalışmalarda; her ne şekilde olursa olsun kopya çeken, intihal yapan, bunlara teşebbüs eden,
yapanlara yardım eden veya ilgili evrakın incelenmesinden kopya çektiği, intihal yaptığı son-
radan anlaşılan bir öğrenci, o sınav ya da çalışmadan sıfır not almış sayılır.

(3) Sınav için gerekli belgeler ve dersi veren öğretim elemanının izin verdiği araçların
dışında, kayıt fonksiyonlu hesap makinesi, cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera ve
benzeri iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarım cihazları ile sınava girmek yasaktır. Yasak
olarak belirtilen bu cihazlarla sınava girdiği tespit edilen öğrencinin sınavı geçersiz kabul edilir
ve o sınavdan sıfır not almış sayılır.

(4) Öğrenciler sınavlara, içinde bulunulan akademik yıl için düzenlenmiş geçerli öğrenci
kimlik kartı ile girmek zorundadır. Kimlik kartı olmayan öğrenciler, Öğrenci İşleri Daire Baş-
kanlığından alacakları o yıl için düzenlenmiş geçici öğrenci belgesi veya e-Devlet Sistemi üze-
rinden alacakları öğrenci belgeleriyle birlikte, nüfus kimlik kartı veya sürücü belgesi ya da pa-
saportla da sınavlara girebilirler.

(5) Sınav sırasında her ne şekilde olursa olsun, sınavın genel düzenini bozan, ilgili ku-
rullar tarafından ilan edilen sınav kurallarına uymayan öğrenciler için tutanak düzenlenerek
sınav salonundan çıkarılır. Bu durumdaki öğrenciler, o sınavdan sıfır not almış sayılırlar.

(6) Bu maddede belirtilen hallerde ilgili öğrenciler hakkında, ayrıca 18/8/2012 tarihli
ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yö-
netmeliği hükümleri uygulanır.

(7) Bir yarıyıl veya iki yarıyıl süre ile Yükseköğretim Kurumundan uzaklaştırma di-
siplin cezası alan öğrenci, cezalı olduğu yarıyıl veya dönemlere ilişkin ara sınav, ara sınav ye-
rine geçen diğer sınavlar, yarıyıl sonu, bütünleme ve mezuniyet sınavlarına giremez.
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Notların verilmesi, başarı notunun hesaplanması
MADDE 20 – (1) Notlar, yarıyıl içi çalışması ve yarıyıl sınav notu şeklinde öğretim

elemanı tarafından interaktif olarak veri tabanına girilir. Harf notları, Senato tarafından belir-
lenen akademik takvimde belirtilen tarihte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca öğrencilere in-
teraktif olarak ilan edilir.  

(2) Notlar, öğrenci sayısı 10’dan çok olan derslerde bağıl sisteme, öğrenci sayısı 10
veya daha az olan derslerde ise mutlak sisteme göre harfli notlara dönüştürülür ve Senato ta-
rafından belirlenen akademik takvimde belirtilen tarihte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca
öğrencilere interaktif olarak ilan edilir.

(3) Her yarıyılın sonunda Fakülte Akademik Kurulu tarafından ders ve diğer çalışma-
ların değerlendirilmesi yapılır.

Notlar
MADDE 21 – (1) Notların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından

belirlenir.
(2) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler

o dersi başarmış sayılırlar. Ayrıca, dönemlik ağırlıklı not ortalaması 2,00 ve daha yüksek olan
öğrenciler (DC) harf notlu derslerinden de başarılı kabul edilirler.

(3) Bir dersten (DD), (FD) ve (FF) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersten ba-
şarısız sayılır. Bir yarıyıla ait not ortalaması en az 2,00 olmayan öğrenciler de o yarıyılda (DC)
harf notu aldıkları derslerden başarısız sayılır.

(4) (G) harf notu, kredisiz derslerden başarılı öğrenciler ile Üniversite dışından yatay
geçiş ve ÖSYM sınavları ile Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilere daha önce almış oldukları
ve denkliği Yönetim Kurulunca tanınan dersler için verilir. (G) notu ortalama hesaplarına ka-
tılmaz. 

(5) (K) harf notu, kredisiz dersler ile beden eğitimi ve güzel sanatlar derslerinden ba-
şarısız olan öğrencilere verilir. (K) notu ortalama hesaplarına katılmaz.

Notlarda maddi hata
MADDE 22 – (1) Sınav notlarında herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde

düzeltme başvurusu, notların ilanını takip eden üç iş günü içinde yapılır. Başvurular, ilgili öğ-
retim elemanınca değerlendirilir ve Dekanlıkça yedi gün içerisinde karara bağlanır. İtiraz so-
nucu notlarda değişiklik olması veya öğretim elemanı tarafından yapılacak not düzeltme iş-
lemlerinde, değişiklik veya düzeltmelere ilişkin belgeler eklenir. Harfli notların kesinleşme-
sinden sonraki düzeltme işlemleri, Yönetim Kurulunun onayı ile gerçekleşir.

(2) Sınav notlarına ve harf notlarına ilişkin itiraz ve düzeltme başvuruları, doğrudan
Dekanlığa yapılır.

(3) Harfli başarı notlarının ilanını takiben herhangi bir nedenle yapılan değişiklikler o
ders ile ilgili daha önce yapılmış olan istatistiksel hesaplamalara katılmaz. 

Not ortalaması
MADDE 23 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda Öğrenci İşleri Daire

Başkanlığı tarafından hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin, bir eğitim-öğretim çalışmasından
aldığı toplam kredi, o çalışmanın kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu katsayısının çarpımı ile
elde edilir. Herhangi bir yarıyılın not ortalamasını bulmak için o yarıyılda öğrencinin bütün
eğitim-öğretim çalışmalarından aldığı toplam kredi tutarı, alınan çalışmaların kredi değerleri
toplamına bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir.
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(2) Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir. Genel not ortalaması, öğrencinin

Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu programda geçerli olan

derslerin ve çalışmaların tümü dikkate alınarak hesaplanır. Gerek yarıyıl ve gerekse genel not

ortalamasında (AA) dan (FF) ye kadar verilen notlar esas alınır. Genel not ortalamasına tekrar

edilen derslerden alınan en son not katılır.

Onur öğrencileri

MADDE 24 – (1) Üniversite öğrenciliği süresince uyarma dışında disiplin cezası al-

mamış olmak kaydıyla, bir yarıyıl sonunda en az normal ders yükü ile o yarıyılın not ortalaması

3,00-3,50 olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,51-4,00 arasındaki öğrenciler yüksek onur öğrencisi

sayılırlar. Bu durum, öğrencilerin diplomalarında belirtilir.

Başarılı öğrenciler ve ders tekrarı

MADDE 25 – (1) Bir yarıyılın not ortalaması en az 2,00 olan öğrenciler başarılı sayı-

lırlar. Başarılı öğrenciler, başarılı sayıldıkları yarıyılda bulunan (DD), (FD), (FF) ve (K) harf

notu aldıkları dersler ve diğer eğitim-öğretim çalışmalarını kayıt oldukları ilk yarıyılda tekrar

ederler.

Başarısız olunan dersler

MADDE 26 – (1) Öğrenciler başarısız sayıldıkları ve normal yarıyılında almadıkları

dersleri kayıt oldukları yarıyılda tekrar ederler. Bu durumda 12 nci madde uygulanır. Güz ve

bahar yarıyılları birbiri ile ilişkili olmayıp, her bir yarıyılın not ortalaması kendi yarıyılına etki

eder.

(2) Dördüncü yarıyılın sonunda genel ağırlıklı not ortalaması 1,80’in altında olan öğ-

renciler üst yarıyıllardan ders alamazlar. Bu durumdaki öğrenciler başarısız oldukları dersleri

tekrar alarak genel not ortalamalarını en az 1,80’e yükseltmek zorundadır.

(3) Öğrenciler, tekrarlanması gereken seçmeli derslerinin yerine Dekanlıkça açılan diğer

seçmeli dersleri alabilirler. Bu durumda, önceki ders ve çalışmalar için kullanılmış haklar ye-

niden kullanılamaz.

(4) Öğrenciler isterlerse başarılı oldukları derslerini, akademik takvimde tanımlı süreler

içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçe vererek not yükseltmek amacı ile tekrar

edebilirler. Bu durumda dersin tekrar edildiği yarıyılda alınan not, bu dersin son harf notu

olarak kabul edilir.

Öğrenim süresi

MADDE 27 – (1) Öğrenciler, kayıt olduğu Eczacılık Fakültesi Lisans Programına iliş-

kin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına

bakılmaksızın öğrenim süresi beş yıl olan Eczacılık Fakültesi Lisans Programını azami sekiz

yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Öğrenim süreleri ile ilgili olarak 7/10/2017 tarihli ve

30203 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans

Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Kayıt dondurma

MADDE 28 – (1) Öğrencinin, eğitim-öğretim yarılıyı başlangıç tarihinden itibaren en

geç bir ay içerisinde bir dilekçe ile başvurması ve başvurusunun dayandığı mazeretini kanıtla-

ması koşulu ile Fakülte Kurulu tarafından, askerlik hizmeti hariç, en fazla dört yarıyıla kadar

öğrenime ara izni verilebilir. Askerlik, sağlık kurulu raporu ve doğal afet mazeretlerinde baş-

vuru süresi için kısıtlama uygulanmaz.
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(2) Öğrenci izinli sayıldığı süre içinde öğrenimine devam edemez ve öğrencinin her
türlü öğrencilik hakları dondurulur. Bu kapsamdaki öğrencilerin izinli veya mazeretli oldukları
süre içerisinde başka bir yükseköğretim kuruluşundan aldıkları dersler ve notlar geçersizdir.
Bu izin, yarıyıl başlangıcından o yarıyıla ait sınavların sona erdiği tarihe kadar olan süreyi kap-
sayacak şekilde verilir. Bu izni alan öğrencinin öğrenimine ara verdiği süre, öğrenim süresinden
sayılmaz.

(3) Kayıt dondurma ve mazeretlere ilişkin işlemlerde uygulanacak esaslar Senato tara-
fından belirlenir.

Mezuniyet ve diploma verilme şartları
MADDE 29 – (1) Öğrencinin mezuniyete hak kazanabilmesi için; programdaki dersleri,

uygulamaları, laboratuarları, stajları, araştırma projesi ve benzeri çalışmaları bu Yönetmelik
hükümlerine göre başarıyla tamamlaması gerekir. Ayrıca, 300 AKTS krediyi de başarıyla ta-
mamlaması gerekir. 

(2) Mezuniyet genel ağırlıklı not ortalaması 4,00 üzerinden hesaplanır ve öğrenim du-
rumu belgesi üzerinde belirtilir. Lisans diploması verilebilmesi için öğrencinin genel not orta-
lamasının en az 2,00 olması gerekir.

(3) Eczacılık Fakültesi eğitim-öğretim programını ve 6 aylık zorunlu stajlarını başarı
ile tamamlayan ve mezun olan öğrencilere Eczacı unvanı ile lisans diploması ve diploma eki
verilir. Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye geçici mezuniyet belgesi verilebilir. 

Araştırma projesi
MADDE 30 – (1) Araştırma Projesi Dersinin çalışmalarının yapılması ve değerlendi-

rilmesi ile ilgili usul ve esaslar Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Araştırma
Projesi Dersleri Yönergesine göre Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.

Stajlar
MADDE 31 – (1) Eczacılık Fakültesi eğitim-öğretim programında yer alan stajlar ve

değerlendirilmesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Staj Yönergesine göre Fa-
külte Kurulunun belirlediği usul ve esaslara göre yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kayıt sildirme
MADDE 32 – (1) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrenciler, Öğrenci İşleri

Daire Başkanlığına yazılı olarak başvururlar. Başvurusu üzerine kaydı silinen öğrenciye kayıt
olduğu yükseköğretim bölümündeki öğrenim durumunu gösteren bir belge ve kayıtta teslim
ettiği diplomaları verilir. Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılan öğrencilerin tüm öğrencilik
hakkı sona erer. Öğrencinin Üniversiteden ilişiğini kesme tarihi, ayrılma dilekçesini verdiği
tarih olarak kabul edilir. Bu durumda, öğrencinin ödemiş olduğu harç ve ücretler iade edilmez.

(2) Merkezi Nüfus İdari Sistemi (MERNİS) kayıtlarına göre hayatta olmadığı anlaşılan
öğrencinin Üniversite kaydı silinir.

Öğrenci değişimi
MADDE 33 – (1) Karadeniz Teknik Üniversitesi ile yurt içindeki veya yurt dışındaki

diğer yükseköğretim kurumları arasında yapılan anlaşmalar uyarınca, ilgili diğer yükseköğretim
kurumlarında bir veya iki yarıyıl öğrenim görebilirler. Öğrenciler, normal öğrenim sürelerinin
ilk iki yarıyılında değişim programlarına katılamaz. 

(2) Değişim programlarından yararlanan ve 9 uncu ve 10 uncu yarıyıldaki dersleri almak
isteyen öğrenciler için; değişim programlarından bir yarıyıl yararlanmaları durumunda gittikleri
yükseköğretim kurumunda Araştırma Projesi Dersi-I ve Araştırma Projesi Dersi-II derslerine
karşılık gelen hiçbir dersi alamazlar. Değişim programlarından art arda iki yarıyıl yararlanma-
ları durumunda, hem Araştırma Projesi Dersi-I hem de Araştırma Projesi Dersi-II derslerinin
ikisine de karşılık gelen dersleri alabilirler veya hiç birini alamazlar.
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(3) Öğrencilerin söz konusu yükseköğretim kurumlarında devam edecekleri ders, uy-
gulama, laboratuvar ve benzeri faaliyetlerin öğrencinin Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık
Fakültesi eğitim-öğretim programındaki ders, uygulama, laboratuvar ve benzeri faaliyetlere
eşdeğerliği, Fakülte Uyum Komisyonu ve Dekanlığın önerisiyle ve Yönetim Kurulu kararıyla
önceden belirlenir. 

(4) Öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumunda geçirdiği yarıyıllarda akademik takvi-
me uygun olarak, kendi kurumuna ait öğrenim harcını ödemek ve kayıt yenilemek zorundadır.

(5) 21 inci madde hükümleri dikkate alınarak, Yönetim Kurulu kararı ile öğrencinin
başarılı ve/veya başarısız olduğu derslere ait notların dönüşümü gerçekleştirilir; bu notlar kendi
öğretim programındaki eşdeğer derslere ait olarak not döküm belgesinde gösterilir.

(6) Öğrenci, anlaşmalı diğer yükseköğretim kurumunda alıp başarısız olduğu derslere
karşılık olan, kendi öğretim programındaki eşdeğer derslerden de başarısız olmuş sayılır.

(7) Öğrencinin anlaşmalı olduğu diğer yükseköğretim kurumunda geçirdiği yarıyıllar
öğrenim süresinden sayılır. 

(8) Aynı mübadele kapsamında, mübadil üniversiteden gelen öğrencilere de Karadeniz
Teknik Üniversitesinde okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve al-
dıkları dersler için kendilerine transkript verilir.

Tebligat
MADDE 34 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin kayıt sırasında bildirdiği ya da daha

sonra öğrenci bilgi sisteminde güncellediği posta adresine taahhütlü olarak yapılır ve ilgili bi-
rimde ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Öğrencilerin genelini ilgilendiren düzenlemeler, Üniversitenin ve Fakültenin resmi
internet sitesinde yayımlanır. Öğrenci bu duyuruları takip etmekle yükümlüdür.

Alet ve malzemelerin korunması
MADDE 35 – (1) Öğrenciler Fakülteye ait tüm araç ve gereçleri korumakla yükümlü-

dür. Ayrıca, Fakülte tarafından kendilerine verilen ve sağlanan her türlü laboratuvar ve fakülteye
ait cihazların bakım, temizlik ve korunmasından sorumludur. Hatalı kullanımdan doğan hasarlar
ve kayıplar tespit edildiği takdirde ilgili öğrenci ya da öğrencilerden tazmin edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile YÖK, Senato, Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim
Yönetmeliği hükümleri ve Fakülte Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 37 – (1) 11/10/2012 tarihli ve 28438 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ka-

radeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim Sınav ve Değerlendirme
Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 26/11/2014 tarihinden önce Üniversiteye kayıtlı olan öğ-
renciler bakımından azami öğrenim sürelerinin hesaplanmasında başlangıç olarak 2014-2015
eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı esas alınır.

Yürürlük
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Karadeniz Teknik Üniversitesinden:
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS 

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/10/2017 tarihli ve 30203 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz
Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin bi-
rinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait tüm derslerden bütünleme sınavına
girebilirler. Bütünleme sınavına girebilmek için; sınavların yapılacağı eğitim-öğretim yılında
ilgili derslere yazılım yapmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine
getirmiş olmak zorunludur. DC harf notu hariç, yarıyıl sonu sınavlarında başarılı olunan dersin
bütünlenme sınavına girebilmek için öğrencilerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı ola-
rak başvurmaları gerekir. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere mazeret sınav hakkı
verilmez.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Mazeret sınavı yapılması, ilgili bölüm başkanlığı veya yüksekokul müdürlüğünce
karara bağlanır. Hastalık nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin, sağlıkla ilgili mazeretle-
rinin kabul edilmesi için sağlık raporlarının Üniversitenin sağlık kuruluşlarından veya diğer
sağlık kurum ve kuruluşlarından alınmış olması gerekir. Raporlu olan öğrenciler raporlu ol-
dukları süreler içerisinde derslere devam edemezler, sınavlara giremezler. Raporlu olduğu halde
sınavlara giren öğrencinin sınavı değerlendirilmez, o sınavdan sıfır not almış sayılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 21 – (1) Öğrenci, sınav programında belirtilen zaman ve yerde sınavlara

girmek zorundadır. Aksi halde sınavları geçersiz sayılır. Öğrencinin girmeyi hak etmediği bir
sınava girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa da iptal edilir.

(2) Her türlü sınav, uygulama, laboratuvar, atölye, ev ödevi, yarıyıl içi veya yıl içi proje
ve benzeri diğer çalışmalarda; her ne şekilde olursa olsun kopya çeken, intihal yapan, bunlara
teşebbüs eden, yapanlara yardım eden veya ilgili evrakın incelenmesinden kopya çektiği, intihal
yaptığı sonradan anlaşılan bir öğrenci, o sınav ya da çalışmadan sıfır not almış sayılır.

(3) Sınav için gerekli belgeler ve dersi veren öğretim elemanının izin verdiği araçların
dışında, kayıt fonksiyonlu hesap makinesi, cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera ve
benzeri iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarım cihazları ile sınava girmek yasaktır. Yasak
olarak belirtilen bu cihazlarla sınava girdiği tespit edilen öğrencinin sınavı geçersiz kabul edilir
ve o sınavdan sıfır not almış sayılır.

(4) Öğrenciler sınavlara, içinde bulunulan akademik yıl için düzenlenmiş geçerli öğrenci
kimlik kartı ile girmek zorundadır. Kimlik kartı olmayan öğrenciler, Öğrenci İşleri Daire Baş-
kanlığından alacakları o yıl için düzenlenmiş geçici öğrenci belgesi veya e-Devlet Sistemi üze-
rinden alacakları öğrenci belgeleriyle birlikte, nüfus kimlik kartı veya sürücü belgesi ya da pa-
saportla da sınavlara girebilirler.

(5) Sınav sırasında her ne şekilde olursa olsun, sınavın genel düzenini bozan, ilgili ku-
rullar tarafından ilan edilen sınav kurallarına uymayan öğrenciler için tutanak düzenlenerek
sınav salonundan çıkarılır. Bu durumdaki öğrenciler, o sınavdan sıfır not almış sayılırlar.

(6) Bu maddede belirtilen hallerde ilgili öğrenciler hakkında, ayrıca 18/8/2012 tarihli
ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yö-
netmeliği hükümleri uygulanır.
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(7) Bir yarıyıl veya iki yarıyıl süre ile Yükseköğretim Kurumundan uzaklaştırma di-
siplin cezası alan öğrenci, cezalı olduğu yarıyıl veya dönemlere ilişkin ara sınav, ara sınav ye-
rine geçen diğer sınavlar, yarıyıl sonu, bütünleme ve mezuniyet sınavlarına giremez.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(5) Öğrenciler isterlerse başarılı oldukları derslerini, akademik takvimde tanımlı sü-
reler içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçe vererek not yükseltmek amacı ile
tekrar edebilirler. Bu durumda dersin tekrar edildiği yarıyılda alınan not, bu dersin son harf
notu olarak kabul edilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiş-
tir.

“(3) Kayıt dondurma ve mazeretlere ilişkin işlemlerde uygulanacak esaslar Senato ta-
rafından belirlenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 34 – (1) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrenciler, Öğrenci İşleri

Daire Başkanlığına yazılı olarak başvururlar. Başvurusu üzerine kaydı silinen öğrenciye kayıt
olduğu yükseköğretim bölümündeki öğrenim durumunu gösteren bir belge ve kayıtta teslim
ettiği diplomaları verilir. Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılan öğrencilerin tüm öğrencilik
hakkı sona erer. Öğrencinin Üniversiteden ilişiğini kesme tarihi, ayrılma dilekçesini verdiği
tarih olarak kabul edilir. Bu durumda, öğrencinin ödemiş olduğu harç veya ücretler iade edil-
mez.

(2) Merkezi Nüfus İdari Sistemi (MERNİS) kayıtlarına göre hayatta olmadığı anlaşılan
öğrencinin Üniversite kaydı silinir.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Karadeniz Teknik Üniversitesinden:

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULLARI LİSANS 
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNİN 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/3/1998 tarihli ve 23274 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz
Teknik Üniversitesi Sağlık Yüksekokulları Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/10/2017 30203

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/9/2018 30527
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İLÂN BÖLÜMÜ  
YARGI İLÂNI 

Kemer 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9077 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
GEÇİT BEKÇİLİĞİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No:  2019/505393 
1- İdarenin : 
a) Adresi    : TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası  : 0 346 221 70 00-397 ve 0 346 223 76 77 
c) Elektronik Posta Adresi  : 4bolgesatinalma@tcdd.gov.tr 
2- İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı adı: 3 adet bariyerli hemzemin geçitte 

bekçilik hizmetlerinin 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında 12 kişi ile yürütülmesi için hizmet 
satın alınması işi. 

3- Yukarıda belirtilen hizmet alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 
İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. 

4- Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyon Şefliğine  (3. kat, 325 
nolu oda) 14/11/2019 günü saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. İhale TCDD 
Sivas 4.Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır. (1.Kat, 113 nolu oda) 

5- İhale dokümanı TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü İhale Komisyon Şefliğinde (3. kat, 
325 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup; İhale doküman bedeli teşekkülümüz veznesine 100,00 TL (KDV Dahil) yatırmak şartıyla 
TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü İhale Komisyon Şefliğinden (3. kat, 325 nolu oda)  temin 
edilebilir. 

6- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
7- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 9028/1-1 
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AMBALAJ ATIKLARI TOPLAMA VE AYRIŞTIRMA TESİSİ KİRAYA VERİLECEKTİR 

İstanbul Kadıköy Belediye Başkanlığından: 

Merdivenköy Mahallesi Şairarşi devamı E-5 yanında bulunan Ambalaj Atıkları Toplama 

ve Ayrıştırma Tesisi 2886 sayılı Yasanın 36. maddesine göre kapalı teklif usulüyle  5 yıllığına 

07.11.2019 Perşembe  günü saat 14.00’ da ihale yoluyla kiraya verilecektir. 

İhaleye katılacakların son başvuru tarihi ihale günü olan  07.11.2019  tarihinden bir gün 

öncesi 06.11.2019 günü mesai sonuna kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edecekleri 

ihale dosyasını ihale saatine kadar Belediye Encümeni’ne vermek zorundadır. 

 

İŞİN TÜRÜ AYLIK MUH. BED GEÇİCİ TEMİNAT ŞARTNAME BEDELİ İHALE GÜN VE SAATİ 

Ambalaj Atıkları Toplama 

ve  Ayrıştırma Tesisi 
39.750.00.- TL/ay+KDV. 71.550.00.- TL. 1.000.00.- TL. 

07.11.2019  

Saat 14.00’da 

 

İhaleye katılmak için isteklilerden istenecek belgeler: 

a) Kanuni ikametgah, (onaylı) 

b) Nüfus sureti, (onaylı) 

c) Şirket olarak ihaleye katılacaklardan noter tasdikli imza sürküleri ile idare merkezinin 

bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmi 

bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair bu kiralama işinin ilan 

tarihinden sonra alınmış belge, 

d) Muhammen bedelin  % 3 tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat 

mektubu, 

e) Dosya bedeli tahsilat makbuzu,  

f) Yabancı tebaanın on seneden beri Türkiye’de mukim ve ticaret sicillerinde kayıtlı 

bulunması, 

g) Katılımcı yabancı şirket ise c fıkrasında yazılı şartlara haiz bulunması, (Türkiye’de 

şubesi olmayan şirketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslarınca tasdik edilmiş 

bulunacaktır.)  

h) İhaleye vekaleten iştirak edenlerden, vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi 

ve yukarıdaki (d) ve (e)  maddelerinde belirtilen belgeleri vermesi, 

ı) Kiracı tarafından bu işi yapabilmek için ilgili yerlerden  (Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığından) alınmış olan Lisans Belgesi.  

i) Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 8923/1-1 
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KUM, KUM-ÇAKIL KARIŞIMI VE BALAST TAŞI (6 KALEM) ALIMI  

İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Kum, Kum-Çakıl Karışımı ve Balast Taşı (6 Kalem) Alımı 4734 Sayılı Kanunun 3/G 

Maddesi Kapsamında Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2019/501464 

1- İdarenin  

a) Adresi :Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası :Tel:0-372 259 47 94 –84  

Fax: 0 372 251 19 00 – 253 12 73 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : 

2- İhale konusu işin nev’i  

a) Niteliği, türü ve miktarı S. No: Malzemenin Cinsi: Miktarı (m³): 

1 İnşaat çakılı (8-16 mm) 500 

 2 İnşaat kumu (0-8 mm) 2.750 

 3 Balast taşı (16-32 mm.) 1.150 

 4 İnşaat kumu (0-5 mm) 750 

 5 İnşaat kumu (0-3 mm) 100 

 6 Kum-çakıl karışımı( 0-14 mm ) 3.000 

b) Teslim yeri TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İlgili müessese ambar stok 

sahasıdır. 

c) Teslim süresi : Kum, Kum-Çakıl ve Balast Taşı’nın teslim süresi partiler 

halinde 10 (on) aydır. 

3- İhalenin  

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 04.11.2019 Pazartesi – Saat: 15.00 

c) Dosya no : 1914031 

4- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

4.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

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

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat, 

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi  

h) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin 

listesi, 

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.  

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

kriterler. 

4.2.1 Tabiattan çıkan granit, sert kalker (ocak taşları) ve yuvarlak şekilli, yapısı sağlam 

taşlardan olacaktır. Çakıl mukavemeti çimento mukavemetinden hiçbir zaman az olmamalıdır. 

Çakıl fiziksel, kimyasal (jeolojik) özellikleri, dona karşı duyarlılık, basınç mukavemeti, elastiki 

modülü, sertlik, genleşme kat sayısı ve çimento ile reaksiyona girme gibi özelliklerde ve 

granülometrik evsafta ve TS 706 EN 12620+A1’e uygun, termin planında belirttiğimiz tane 

büyüklüğünde olacaktır. 

4.2.2 Beton-betonarme ve sıva işlerinde kullanılabilecek yıkanmış ve elenmiş dere kumu 

olacaktır. Kum TS 706 EN 12620+A1’e uygun ve granülometrik özelliklerde ve termin planında 

belirttiğimiz tane büyüklüğünde olacaktır. 

4.2.3 Beton- betonarme işlerinde kullanılabilecek, yıkanmış beton agragası kum-çakıl 

karışımı olacaktır. Kum-çakıl karışımı TS 706 EN 12620+A1’e uygun ve granülometrik özellikte, 

termin planında belirttiğimiz tane büyüklüğünde olacaktır. 

4.2.4 Balast agregası  TS 7043 EN 13450 / Nisan 2004’e uygun olacaktır. Balast agregası 

uygun stabiliteye sahip olacak, yuvarlak pürüzsüz  dere çakılı kullanılmayacaktır. Ayrıca balast 
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malzemesinin drenaj kabiliyeti yüksek, çatlaksız, damarsız iyi teşekkül etmiş olacak, travers 

altında sürtünme direnci sağlayabilmesi için kırıldığında keskin köşeli ve aynı kayaçtan 

(homojen) olacaktır. 

4.2.5 Firmalar tekliflerinde TSE Uygunluk Belgesi vereceklerdir. 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 

5.1 En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.  

5.2 İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.  

6- İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

7- İhale dökümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:2 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 

Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 150,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin 

edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler en geç 04.11.2019 Pazartesi–saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 

değildir. 

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir. 

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

geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren 

isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.  

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır.  

13.1.1 İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.  

13.1.2 Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım işleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/Ave 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

 9021/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 9083/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 9082/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, F19B25B2D pafta, 608 ada, 12 parsel üzerindeki 713252 

YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 8638 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 
559 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asıl Yapı Denetim Ltd. Şti. (Yeni unvanı: Asıl Yapı 
İnş. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti.) tarafından, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 2019/1463 esasına 
kayden Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, 26.09.2019 tarihli ve E.2019/1463 sayılı karar 
ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” 
hükmedildiğinden, 10.02.2019 tarihli ve 30682 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Asıl Yapı Denetim 
Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin yürütülmesi 15.10.2019 tarihli ve 240832 sayılı 
Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 9023/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Çanakkale İli, Merkez İlçesi, 31L-2D pafta, 611 ada, 548 parsel üzerindeki 874499 YİBF 

nolu inşaatın denetimini üstlenen Batı Kent 17 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin (Eski unvanı: Askale 
Yapı Denetim Ltd. Şti.) kuruluş ortakları Serdar ÇAKMAK (İnşaat Mühendisi, Kontrol 
Elemanı, Oda Sicil No: 76812) ve Abdullah BİLGİÇ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, 
Denetçi No: 25622, Oda Sicil No: 69529) tarafından, Ankara 18. İdare Mahkemesinin 2019/835 
esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 17.09.2019 tarihli ve E.2019/835-
K.2019/1779 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 10.02.2019 
tarihli ve 30682 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Serdar ÇAKMAK ve Abdullah BİLGİÇ hakkında 
tesis edilmiş olan idarî işlemin kuruluş ortaklıkları ile ilgili olan kısmı 15.10.2019 tarihli ve 
240455 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 9026/1-1 
—— • —— 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
N.V. Turkse Perenco, Batman, Mardin ve Siirt illerinde sahip bulunduğu 

AR/NTP/K/M46-c2 pafta no’lu petrol arama ruhsatını terk için 10.10.2019 tarihinde müracaat 
ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası 
gereğince ilan olunur. 9075/1-1 
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Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden: 
AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI 

Öğretim üyesi alım ilanı; 
Üniversitemizin belirtilen bölümlerinde görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim 
Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara 
öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili yönetmelik hükümlerine göre asgari başvuru 
koşullarını sağlamış olmak şartıyla üniversitemiz web sitesinde belirtilen evrakları süresi 
içerisinde Üniversite Meydanı, No: 2, Mustafapaşa, Ürgüp/Nevşehir’de bulunan Üniversitemiz 
rektörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde, 
adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. 
Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içerisinde yapılmayan, posta ve 
e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular şahsen yapılacaktır. Bir kişi 
birden fazla kadroya başvuramaz. Başvuru için gerekli belgelere üniversitemiz web sitesinden 
(www.kapadokya.edu.tr) ulaşılabilir. 

 

Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Bölüm/Program 
Kadro 
Unvanı Özel Şartlar Kadro 

Kapadokya Meslek 
Yüksekokulu 

Odyometri Profesör 
KBB alanında doçent unvanı almış 

olmak. 
1 

Kapadokya Meslek 
Yüksekokulu 

Uçak Teknolojisi 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Doktorasını Makine Mühendisliği 
alanında yapmış olmak ve lisans 

veya yüksek lisans eğitimini Uçak 
Mühendisliği alanında yapmış olmak 

veya Uçak Mühendisliği alanında 
çalışma yapmış olmak. 

1 

Kapadokya Meslek 
Yüksekokulu 

Sivil Hava Ulş. 
İşl. 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

Doktora derecesini Muhasebe 
alanında almış olmak ve muhasebe 

standartları ve vergi mevzuatı 
konularında çalışmaları bulunmak. 

1 

Kapadokya Meslek 
Yüksekokulu 

Sivil Hava Ulş. 
İşl. 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

Doktora derecesini İşletme alanında 
almış olmak ve sivil havacılık 

alanında en az 5 yıl çalışmış olmak 
1 

Kapadokya Meslek 
Yüksekokulu 

Sivil Havacılık 
Kabin Hizmetleri 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

Doktora derecesini İşletme Yönetimi 
ve Organizasyonu alanında almış 

olmak ve sivil havacılık alanında en 
az 2 yıl çalışmış olmak 

1 

Kapadokya Meslek 
Yüksekokulu 

Uçuş Hareket 
Yöneticiliği 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

Doktora derecesini İşletme alanında 
almış olmak ve sivil havacılık 

alanında en az 10 yıl çalışmış olmak 
1 

Kapadokya Meslek 
Yüksekokulu 

Odyometri 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Tıp Fakültesi mezunu olmak. 
Uzmanlığını KBB alanında yapmış 

olmak. 
1 

Kapadokya Meslek 
Yüksekokulu 

Çocuk Gelişimi  
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Tıp Fakültesi mezunu olmak. 
Uzmanlığını Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları alanında yapmış olmak. 
1 
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Öğretim üyesi dışındaki kadrolara personel alım ilanı; 
Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacaktır. 
Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim 
Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi 
Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları 
taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. Başvurular şahsen veya posta yoluyla 
yapılacaktır. Başvuru için gerekli belgelere üniversitemiz web sitesinden (www.kapadokya.edu.tr) 
ulaşılabilir. 

 
Sınav Takvimi: 
İlk Başvuru Tarihi : 20.10.2019 
Son Başvuru Tarihi : 03.11.2019 
Ön Değerlendirme Tarihi : 04.11.2019 
Sınav Tarihi : 06.11.2019 
Sonuç Açıklama Tarihi : 08.11.2019 
Posta Adresi : Kapadokya Üniversitesi 50420 Mustafapaşa-Ürgüp/Nevşehir 
İletişim : ik@kapadokya.edu.tr 
 

Fakülte/Enstitü/ 
Yüksekokul Bölüm/Program 

Kadro 
Özel Şartlar ALES 

Yabancı 
Dil 

Kadro 
Sayısı Unvanı 

Kapadokya 
Meslek 

Yüksekokulu 
Anestezi Öğr. Gör. 

Tıp Fakültesi mezunu olmak. 
Uzmanlığını Anestezi ve 
Reanimasyon alanında 
tamamlamış olmak. 

70 Muaf 1 

Kapadokya 
Meslek 

Yüksekokulu 

Ameliyathane 
Hizmetleri 

Öğr. Gör. 
Tıp Fakültesi mezunu olmak. 
Uzmanlığını Genel Cerrahi 
alanında tamamlamış olmak.  

70 Muaf 1 

Kapadokya 
Meslek 

Yüksekokulu 

Diş Protez 
Teknolojileri 

Öğr. Gör. 

Diş Hekimliği Fakültesi 
mezunu olmak. Protetik Diş 
Tedavisi alanında uzmanlığını 
tamamlamış olmak. 

70 Muaf 1 

Kapadokya 
Meslek 

Yüksekokulu 

Ağız ve Diş 
Sağlığı 

Öğr. Gör. 

Diş Hekimliği Fakültesi 
mezunu olmak. Alanında 
uzmanlığını tamamlamış 
olmak. 

70 Muaf 1 

Kapadokya 
Meslek 

Yüksekokulu 
Odyometri Öğr. Gör. 

Odyoloji lisans mezunu 
olmak. Odyoloji alanında 
yüksek lisans yapmış olmak. 

70 Muaf 1 

Kapadokya 
Meslek 

Yüksekokulu 

Sivil Havacılık 
Kabin 

Hizmetleri 
Öğr. Gör. 

Lisans mezunu olmak, sivil 
havacılık alanında yüksek 
lisans yapmış olmak veya 
lisans mezuniyeti sonrası 
belgelendirmek kaydıyla sivil 
havacılık alanında en az 2 
yıllık deneyime sahip olmak. 

Muaf Muaf 1 
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Kapadokya 
Meslek 

Yüksekokulu 

Turist 
Rehberliği 

Öğr. Gör. 

Turizm Rehberliği lisans 
mezunu olmak ve Turizm 
alanında yüksek lisans yapmış 
olmak. 

70 Muaf 1 

Kapadokya 
Meslek 

Yüksekokulu 

Turist 
Rehberliği 

Öğr. Gör. 
Turizm alanında doktora 
yapıyor olmak. 

70 Muaf 1 

Sağlık Bilimleri 
Yüksekokulu 

Dil ve Konuşma 
Terapisi 

Öğr. Gör. 
Dil ve Konuşma Terapisi 
alanında yüksek lisans yapmış 
olmak. 

70 50 1 

Sağlık Bilimleri 
Yüksekokulu 

Dil ve Konuşma 
Terapisi 

Arş. Gör. 

Odyoloji lisans mezunu 
olmak. Odyoloji ve Konuşma 
Bozuklukları alanında tezli 
yüksek lisans yapıyor olmak. 

70 50 1 

Kapadokya 
Meslek 

Yüksekokulu 

Sivil Hava 
Ulaştırma 

İşletmeciliği 
(İngilizce) 

Öğr. Gör. 

İngiliz Dili Edebiyatı, 
Amerikan Kültürü ve 
Edebiyatı, İngilizce Mütercim 
-Tercümanlık, İngiliz Dil 
Bilimi, İngiliz Dili Eğitimi, 
İngilizce Öğretmenliği 
bölümlerinden birinde Lisans 
Mezunu olmak ve İşletme 
Yönetimi alanında yüksek 
lisans yapmış olmak. Bir 
yükseköğretim kurumunda 
ders vermiş olmak. 

70 80 1 

Kapadokya 
Meslek 

Yüksekokulu 

Sivil Hava 
Ulaştırma 

İşletmeciliği 
(İngilizce) 

Öğr. Gör. 

İngiliz Dili Edebiyatı, 
Amerikan Kültürü ve 
Edebiyatı, İngilizce Mütercim 
-Tercümanlık, İngiliz Dil 
Bilimi, İngiliz Dili Eğitimi, 
İngilizce Öğretmenliği 
bölümlerinden birinde Lisans 
Mezunu olmak ve İngiliz Dili 
Edebiyatı, Amerikan Kültürü 
ve Edebiyatı, İngilizce 
Mütercim -Tercümanlık, 
İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dili 
Eğitimi, İngilizce 
Öğretmenliği bölümlerinden 
birinde yüksek lisans yapmış 
olmak. Bir yükseköğretim 
kurumunda havacılık 
İngilizcesi üzerine ders vermiş 
olmak. 

70 80 1 

 9147/1-1 
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden: 
5018 sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca 

Üniversitemize aşağıda adedi ve kadro derecesi belirtilen İÇ DENETÇİ alınacaktır. 
 

UNVANI KADRO DERECE ADET 
İÇ DENETÇİ 1 1 

 
I- GENEL ŞARTLAR VE ÖZEL ŞARTLAR 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68/B maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
c) Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen Kamu İç 

Denetçi Sertifikasına sahip olmak. 
d) Naklen atanma talebinde bulunanlar için herhangi bir kurumda iç denetçi olarak görev 

yapıyor olmak veya bir kamu kurumunda çalışmakta olup iç denetçi sertifikasına sahip olmak. 
II- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ 
Adayların müracaatlarını 21.10.2019 tarihinden 04.11.2019 tarihi mesai bitimine kadar 

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen ya da posta yoluyla yapmaları gerekmektedir. 
Adres : Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Zeve 

Kampüsü  Tuşba/VAN  
Telefon : 0434865422 
III - BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI 
İlan edilen kadro sayısından fazla başvuru olması halinde Rektörlüğümüzce kurulacak 

komisyon tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde atamaya hak kazanan adaylar 
www.yyu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca 
tebligat yapılmayacaktır. 

Atamaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde gerekli belgeleri 
tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri 
gerekmektedir. Belgelerin tesliminden sonra güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına 
müteakip atama yapılır. Atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde 
aday göreve başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler. 

IV - BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER 
 -Başvuru dilekçesi 
 - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
 - Özgeçmiş 
 - Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylısı 
 - Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge 
 - Kamu İç Denetçi Sertifikası aslı veya noter onaylısı 
 - Naklen atanacaklar için hizmet belgesi 
 - Adli Sicil Belgesi  
 - 2 adet Fotoğraf 
 9096/1-1 

http://www.yyu.edu.tr/
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 9007/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

İSTANBUL I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

 
 9057/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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 9058/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Gençlik ve Spor Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

Yönetmeliği

–– Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği

–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim

Yönetmeliği

–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Yüksekokulları Lisans Eğitim-Öğretim

ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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