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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulundan:
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖN LİSANS 

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu ön lisans

programları ve hazırlık sınıfındaki eğitim-öğretim ile sınav ve değerlendirme usul ve esaslarını
düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; İzmir Kavram Meslek Yüksekokuluna öğrenci kayıt ve kabulü, eği-
tim-öğretim, devam, staj, sınav ve başarı değerlendirme, kayıt dondurma, diploma ve kayıt sil-
dirme işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,
b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) ANO: Ağırlıklı not ortalamasını,
ç) ÇAP: Çift Anadal Programını,
d) Muafiyetlerin Belirlenmesi Komisyonu: Biri Müdür Yardımcısı olmak üzere Yük-

sekokul Kurulunun seçeceği yedi öğretim elemanından oluşan komisyonu,
e) Meslek Yüksekokulu: İzmir Kavram Meslek Yüksekokulunu,
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f) Müdür: İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürünü,
g) Müdürlük: İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünü,
ğ) Mütevelli Heyeti: İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyetini,
h) Öğrenci İşleri Birimi: İzmir Kavram Meslek Yüksekokulunun öğrenci işleri birimini,
ı) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
i) Normal eğitim-öğretim süresi: İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu programları için

iki yılı,
j) TYYÇ: Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesini,
k) Yüksekokul Kurulu: İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulunu,
l) Yüksekokul Yönetim Kurulu: İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Esasları

Eğitim-öğretim süresi
MADDE 4 – (1) Öğrencilerin, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu

programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp
yaptırmadığına bakılmaksızın, azami öğrenim süresi dört yarıyıldır. Hazırlık eğitim süresi aza-
mi iki yıldır. Azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler için 2547 sayılı Kanunun 44 üncü
maddesi hükümleri uygulanır.

(2) Meslek Yüksekokulundan uzaklaştırma cezası alan öğrencinin, ceza süresi öğretim
süresinden sayılır.

Eğitim-öğretim yılı ve akademik takvim
MADDE 5 – (1) Eğitim-öğretim yılı, akademik takvimde belirlenen başlangıç tarihinde

başlar ve bir sonraki eğitim-öğretim yılının akademik takviminde belirlenen başlangıç tarihin-
den bir gün önce biter. Eğitim-öğretim yılı; esas olarak güz dönemi ve bahar dönemini kapsar.

(2) Eğitim-öğretim yılı dönemi tamamlanmadan bir sonraki eğitim-öğretim akademik
takvimi internet sayfasında ilan edilir.

(3) Bir eğitim-öğretim yılı, her biri en az on dört hafta olmak üzere güz ve bahar yarı-
yıllarından oluşur. Eğitim-öğretim yılı ile ilgili uygulama detayları akademik takvimle ilan edi-
lir.

(4) Ön lisans programına, akademik yılın bahar yarıyılında kayıt olarak eğitim-öğretime
başlayan veya kayıt olduğu eğitim-öğretim yılının güz döneminde bir yarıyıl kayıt donduran
öğrenci için normal öğrenim yılı, ilk defa kayıt olduğu eğitim-öğretim yılının başlangıcı (güz
yarıyılı) esas alınarak hesaplanır ve uygulanır.

Eğitim-öğretim dili 
MADDE 6 – (1) Meslek Yüksekokulunda eğitim ve öğretim, eğitim–öğretim dili Türk-

çe olan programlarda Türkçe; yabancı dil olan programlarda ilgili yabancı dilde yapılır.
Yabancı dil hazırlık sınıfı
MADDE 7 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim-öğretimi, İzmir Kavram Meslek Yük-

sekokulu Zorunlu ve İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı Öğretim ve Sınav Yönergesi hükümlerine
göre düzenlenir.

Öğretim planları ve dersler
MADDE 8 – (1) Ders kredileri, Yükseköğretim Kurulunca ilgili programın yer aldığı

diploma düzeyi ve alan için TYYÇ’ye göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma
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saati göz önünde tutularak Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenir. Ders AKTS kredisi, ilgili
diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı; TYYÇ’de tanımlanmış diploma düzeyi ve
alanı için bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile
açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faa-
liyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak Yüksekokul Kurulu tara-
fından belirlenen esaslar çerçevesinde iş yüküne dayalı olarak hesaplanır. Öğretim planları; ön
lisans düzeyi için toplam 120 AKTS kredisi olacak şekilde düzenlenir ve öğrenciye 30’ar AKTS
kredilik yarıyıllar halinde sunulur. Öngörülen dönemlik nominal öğrenci iş yükü 30 AKTS kre-
disidir.

(2) Bir programın eğitim-öğretim planı ve bu planlarda yapılacak değişiklikler, ilgili
program tarafından düzenlenir ve Yüksekokul Kurulu kararı ile yürürlüğe girer. Ders planları
ilgili öğretim elemanları ve program başkanı tarafından belli dönemlerde uluslararası akredi-
tasyon, akademik ve sektörel talebi karşılama yeterliliği açısından değerlendirilir ve sektörle
iletişim hâlinde gerekli görülen revizyonlar belirlenerek Müdürlüğe sunulur ve Yüksekokul
Kurulunda görüşülerek güncelleme yapılır.

(3) Meslek Yüksekokulunda eğitim-öğretim; teorik dersler, projeler, stüdyo, laboratuvar
ve atölye çalışmaları, stajlar, eskizler, arazi üzerinde uygulama ve benzeri çalışmalardan oluşur.
Eğitim-öğretim planında belirtilen tüm çalışmalar bu Yönetmelik hükümlerine tabi ders sayı-
lır.

(4) Öğrencilerin eğitim-öğretim planında yer alan ders kategorilerinde esnek ve düzenli
ilerlemelerini temin etmek için derslere Yüksekokul Kurulu tarafından koşullar konulabilir.

(5) Staj dersi yerine başka bir ders alınamaz. Bu dersin başarı notu Geçer (G)/Kalır (K)
olarak verilir.

(6) Yüksekokul Kurulu tarafından uygun görülmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim
programlarındaki bazı dersler, sadece uzaktan öğretim yoluyla da verilebilir.

(7) Ders yükü, haftada 45 AKTS’den fazla olamaz. Çift anadal öğrencileri anadal ders-
leri dahil olmak üzere bir yarıyılda en fazla 45 AKTS ders alabilirler.

(8) Staj dersi öğrencilerin en fazla alacağı AKTS miktarlarına dahil edilmez.
(9) Yetkinlik tamamlayıcı derslerden olan Atatürk İlkeleri İnkılâp Tarihi ve Modern

Türkiye’nin Oluşumu, Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma, Bilgi Teknolojileri Kullanımı ve İn-
gilizcede Eleştirel Okuma ve Yazma dersleri, zorunlu ve AKTS’li olarak uzaktan eğitim (e-
ders) olarak okutulur.

(10) Meslek Yüksekokulu program müfredatlarında yetkinlik tamamlayıcı ders olarak
yer alan Yüksekokul Seçmeli Dersler, öğrencinin mezun olabilmesi için başarılı olmak zorunda
olduğu, bilgi ve genel kültürünü arttırmak amacıyla aldığı derslerdir. Bu dersler, Yüksekokul
Kurulu tarafından belirlenen, programa bağlı seçmeli dersler yerine saydırılamayan derslerdir.

Akademik danışman
MADDE 9 – (1) Meslek Yüksekokuluna, kesin kaydını yaptıran her öğrenci için, ilgili

program başkanının önerisiyle Müdürlük tarafından, programın tam zamanlı öğretim elemanları
arasından bir akademik danışman atanır.

(2) Öğrencinin kayıt yenileme, bireysel ders programını oluşturma ve ders alma-bırak-
ma işlemleri danışmanının rehberliğinde yapılır. Öğrencinin kayıt işlemlerindeki hata ve ek-
sikliklerden öğrenci sorumludur.

(3) Akademik danışman, öğrencileri akademik, sosyal ve mesleki oryantasyon ile ka-
riyer planlaması konularında yönlendirir.
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Kayıt yenileme
MADDE 10 – (1) Öğrenciler, her eğitim-öğretim yılı başında, akademik takvimde be-

lirtilen süreler içinde, öğrenim ücretini ödeyerek kayıt yenilemek zorundadır.
(2) Öğrencinin kayıt yenilemediği, ders tekrarı yaptığı ve eksik ders almış olduğu dö-

nemler öğrenim süresinden sayılır. Süresi içinde kayıt yenilemeyen öğrenci, öğrencilik hakla-
rından yararlanamaz.

(3) Öğrenim ücretini ödeyen öğrenci, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği
dönemden başlamak üzere, ilk iki yarıyıl derslerine öğrenci otomasyon sistemi tarafından oto-
matik yazılır.

(4) Yıllık öğrenim ücretini veya AKTS kredi öğrenim ücretini ödediği halde akademik
takvimde belirtilen süreler içinde derse yazılma işlemi yapmayan ve kayıt yenilemeyen öğren-
cinin derse yazılması; öncelikli olarak alt yarıyıldan DZ, FF, FD, K, S notu alarak başarısız ol-
duğu dersler ve hiç almadığı derslerden başlayarak bulunduğu dönemin dersleri olmak üzere
çakışma kontrolü yapılarak, 8 inci madde hükümleri çerçevesinde, ekle-sil süresinden önce
öğrenci otomasyon sistemi tarafından otomatik olarak yapılır ve tamamlanır.

Kayıt dondurmaya ilişkin esaslar
MADDE 11 – (1) Öğrenci, belgelemek koşulu ile hastalık, tabii afetler, yurt dışı öğre-

nim, askerlik tecilinin kaldırılarak askere alınma gibi önceden bilinmeyen nedenlerle ve öğ-
rencinin kendi isteği üzerine Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile bir defada en çok iki yarıyıl
için kaydı dondurulur. Ancak, bu süre tüm eğitim-öğretim süresi için iki yarıyılı aşamaz.

(2) Kayıt dondurma talebi kabul edilen öğrenciler, bu süre içerisinde öğrenim faaliyet-
lerine katılamaz, döneminin ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına giremez. Bu eğitim-öğretim
süresinden sayılmaz. Bu süre içerisinde öğrenci başka üniversitelerden ders alamaz.

(3) Öğrenci kayıt dondurma talebini; kayıt dondurma nedenine göre sağlık raporu, as-
kerlik belgesi, mülki amirden alınacak afet belgesi, yurt dışında öğrenim göreceğine dair bel-
geleri içeren ekler ile birlikte yazılı olarak Öğrenci İşleri Birimine iletir.

(4) Öğrencinin kayıt dondurma talebi yüksekokul yönetim kurulunca incelenir ve karara
bağlanır. Yönetim Kurulu kararında öğrencinin kayıt dondurma süresi belirtilir.

(5) Mücbir ve öngörülemeyen sebeplere dayalı olmayan kayıt dondurma başvurularının
yarıyıl başında ve en geç derslerin başlamasını takip eden iki hafta içerisinde yapılması gerekir.
Kayıt dondurmayı gerekli kılan mücbir sebeplerin yarıyıl içerisinde meydana gelmesi halinde,
öğrencinin sebebin ortaya çıktığı andan itibaren beş iş günü içinde Öğrenci İşleri Birimine di-
lekçe ve ekleri ile birlikte başvurması gerekir.

(6) Kayıt donduran öğrenciler, sürenin bitiminde kayıtlarını yaptırarak kaldıkları yerden
öğrenimlerine devam eder. 

(7) Kayıt dondurmayı gerekli kılan zorlayıcı bir sebebin yarıyıl içinde meydana gelmesi
hâlinde öğrenci, o yarıyılın başından itibaren kaydını dondurmuş sayılır.  

(8) Anadalında kayıt donduran çift anadal öğrencilerin, çift anadal yaptıkları programda
da kayıtları dondurulmuş sayılır. Anadal program kaydını donduran öğrencinin kayıt dondur-
duğu ilgili yarıyıl/yarıyıllarda çift anadal yaptıkları programlardan kayıt oldukları derslerin
notları transkripte aktarılmaz.

Kayıt silme
MADDE 12 – (1) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrenci, Öğrenci İşleri Bi-

rimine yazılı olarak başvurur. Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararıyla kaydı silinir.
Başvurusu üzerine kaydı silinen öğrenciye kayıt olduğu yükseköğretim bölümündeki öğrenim
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durumunu gösteren bir belge, kayıtta teslim ettiği diploması verilir. Kendi isteği ile Meslek
Yüksekokulundan ayrılan öğrencilerin tüm öğrencilik hakkı sona erer. Bu öğrenciler kayıtlı
oldukları akademik yıla ait, yükümlü oldukları eğitim-öğretim ücretini ödemek zorundadır.

(2) Azami öğrencilik süresini dolduran öğrencilerin, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hüküm-
lerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alan öğrencilerin ve herhangi bir ne-
denle başka bir yükseköğretim kurumuna geçiş yapan öğrencilerin Yüksekokul Yönetim Kurulu
kararı ile kaydı silinir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Kayıt ve Kabul İşlemlerine İlişkin Esaslar

Kayıt ve kabul işlemleri
MADDE 13 – (1) Meslek Yüksekokuluna öğrenci kabulü; başka bir ön lisans progra-

mına kayıtlı olmama şartıyla;
a) ÖSYM tarafından yapılan sınav ile Meslek Yüksekokulunun ilgili programına yer-

leştirilmiş olmak,
b) Yabancı uyruklu öğrenciler için ilgili mevzuat hükümleri ve İzmir Kavram Meslek

Yüksekokulu Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü Yönergesi ile belirlenen kriterleri yerine ge-
tirmiş olmak,

kaydıyla yapılır.
(2) Meslek Yüksekokuluna kesin kayıt tarihleri, kayıt sırasında istenilecek belgeler ve

uygulanacak esaslar Meslek Yüksekokulu tarafından ilan edilir. Belirlenen esasları yerine ge-
tiren aday kesin kaydını yaptırır.

(3) Kayıt yaptırmaya hak kazanan adayın Meslek Yüksekokulu tarafından belirlenen
tarihlerde kaydını şahsen ya da noter kanalıyla belirlediği vekil vasıtasıyla yaptırması gerekir.

Burslar
MADDE 14 – (1) Meslek Yüksekokulu tarafından öğrencilere verilecek burslar ve

bursların devamına ilişkin esaslar İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Burs Yönergesi esasla-
rına göre belirlenir.

Öğrenim ücreti
MADDE 15 – (1) Meslek Yüksekokulda eğitim-öğretim ücrete tabidir. Öğrenci normal

eğitim-öğretim süresince, aldığı ders sayısına bakılmaksızın, yıllık eğitim-öğretim ücreti öder.
Bu yıllık öğrenim ücreti, güz ve bahar yarıyıllarında alınan derslerin öğrenim ücretinin karşı-
lığıdır. 

(2) Ön lisans programlarının yabancı dil hazırlık sınıfı hariç normal eğitim-öğretim sü-
resini dolduran öğrenci, kayıtlı olduğu dersler için AKTS karşılığı öğrenim ücreti öder. 

(3) Yıllık eğitim-öğretim ücreti ve AKTS birim öğrenim ücreti, her eğitim-öğretim yılı
başında Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(4) Zorunlu veya isteğe bağlı yabancı dil hazırlık programına kayıt yaptıran öğrencilerin
hazırlık eğitimi için ödeyecekleri öğretim ücreti her eğitim-öğretim yılı başında Mütevelli He-
yeti tarafından belirlenir. 

(5) Ders kayıtları, Meslek Yüksekokul öğrenim ücretinin akademik takvimde belirtilen
süreler içerisinde ödenmesinden sonra yapılır. Meslek Yüksekokul öğrenim ücretini süresi içe-
risinde ödemeyen öğrenci; ders kaydı yaptıramaz, kayıt yenileyemez, kayıt donduramaz ve öğ-
rencilik haklarından yararlanamaz. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ders ve Ölçme Faaliyetlerinin Yapılma İlkeleri,

Başarı Değerlendirme ve İtiraz

Ders ve ölçme faaliyetlerinin yapılma ilkeleri
MADDE 16 – (1)  Derslerde kullanılacak ölçme-değerlendirme yöntemleri akademik

takvimde belirlenen derse yazılma haftasından önce internet ortamında öğrencilere ilan edilir.
Her yarıyılda en az biri dönem içi ara sınav olmak üzere dersin yürütülmesine bağlı olarak ge-
rekli sayıda dönem içi değerlendirme çalışması yapılır. Ara sınav tarihi akademik takvimde
Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Öğrencilerin aldıkları ders, uygulama ve proje çalışmalarının tümüne devam etme
zorunlulukları vardır. Öğrencilerin devam durumu ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir ve
değerlendirilir. Öğrencilerin devam durumuna ilişkin kayıtları, dersin öğretim elemanı tarafın-
dan dönemin son haftasında öğrenci otomasyon sistemine işlenir ve devamsız öğrenciler ilan
edilir. Dersin devam şartını yerine getiremeyen öğrenciler dönem sonu sınavına giremezler.
Dersin devam şartını sağlayan ancak başarısız olan öğrencilerin, bir sonraki yıl bu derse devam
zorunluluğu yoktur. Ancak öğrencilerin; dersin yarıyıl içi sınavı, kısa sınav, uygulama, proje
ve benzeri çalışmalarına katılmaları zorunludur. İnternet destekli olarak verilen örgün derslere
kayıtlı öğrencilerin ders devam koşulları ve devam uygulama yöntemi dersin öğretim elemanı
tarafından belirlenir ve dönemin ilk haftasında internet ortamında ilan edilir.

(3) Öğretim elemanları, öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesine yönelik olarak
yapılan ara sınavların ölçme-değerlendirme sonuçlarını, sınav notlarının ilan edildiği tarihi
takip eden en fazla üç iş günü içinde öğrenci otomasyon sistemine girmek suretiyle öğrencilere
ilan eder.

(4) Sınav programları, akademik takvimde ilan edilen sınav dönemi başlamadan en geç
bir hafta önce internet ortamında ilan edilir. Sınavlar programda ilan edilen yer, gün ve saatte
yapılır.

(5) Dönem sonu sınavı değerlendirmesi, dersin öğretim elemanı tarafından o dersin dö-
nem sonu sınavı tarihini takip eden en fazla üç iş günü içinde yapılır ve öğrenci otomasyon
sistemine girilerek ilan edilir. 

(6) Yarıyıl içi ara sınavlarının Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilecek mücbir
sebepler dışında mazeret sınav hakkı yoktur. Ancak çift anadal öğrencilerine sınav çakışması
dolayısıyla çift anadal dersleri için mazeret sınav hakkı verilir.

(7)  Bir dersin, dönem sonu sınavı sonucu oluşan harf başarı notları; bu sınavların ra-
kamsal notlarının öğrenci otomasyon sisteminden ilan edildiği gün içinde dersin öğretim ele-
manı tarafından öğrenci otomasyon sisteminden alınan iki nüsha bilgisayar çıktısının ıslak imza
ile imzalanmış olarak müdürlüğüne ve Öğrenci İşleri Birimine teslim edilmesi gerekir.

(8) Başarı notunu yükseltmek amacıyla alınan derslerde son alınan not geçerlidir.
(9) Dönem sonu sınavlarına girmeye hak kazanan fakat mazeretleri sebebiyle sınavlara

katılamayan öğrenciler bütünleme sınavına girerler. Dönem sonu sınavlarının mazeret sınav
hakkı yoktur.

Başarı notunun hesaplanması
MADDE 17 – (1) Bir öğrencinin mutlak başarı puanı; o derse ait dönem içi notu ile

dönem sonu puanının belirli oranlarda katkısından oluşur. Dönem içi değerlendirmelerin mutlak
başarı puanına katkısı; örgün öğretimde % 40’tan az, % 70’ten fazla olamaz, uzaktan öğretimde
ise dönem içi değerlendirmeleri %30, dönem sonu değerlendirmeleri %70 üzerinden hesaplanır.
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Mutlak başarı notları öğrencilerin sıralama notunu gösterir. Harfli başarı notu ve katsayıları ve
diğer işaretler aşağıda gösterilmiştir:

Puan Harf Notu Katsayı Karşılığı
90-100 AA 4,00 Mükemmel
85-89 BA 3,50 Pekiyi
75-84 BB 3,00 İyi
65-74 CB 2,50 Yeterli
55-64 CC 2,00 Geçer
50-54 DC  1,50 Koşullu Başarılı
45-49 DD 1,00 Koşullu Başarılı
40-44 FD 0,50 Başarısız
39-00 FF 0,00 Başarısız
(2) Bu harf notlarının dışında; Muaf (M), Geçer (G), Kalır (K), Devamsız (DZ), Süren

Çalışma (S) ve Dersten Çekilme (W) harf sembolleri kullanılır. Bu harf sembollerine ilişkin
esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Muaf (M) notu; diğer yükseköğretim kurumlarında daha önce M notu alan öğrenciler
ve muafiyet sınavları sonucunda kazanılmış kredilere verilir. Muaf notu; mezuniyet kredisine
dâhil edilir, ağırlıklı genel not ortalaması hesabına katılmaz. 

b) Geçer (G) notu; ağırlıklı genel not ortalamasına katılmayan derslerin başarılması du-
rumunda verilir.

c) Kalır (K) notu; ağırlıklı genel not ortalamasına katılmayan derslerin başarısızlığı du-
rumunda verilir.

ç) Devamsız (DZ) notu; öğrencinin ilgili derse devamsızlığını gösterir. Bir dersten DZ
alan öğrenci yarıyıl sonu sınavına giremez.

(3) Bir dersten başarı notu olarak AA, BA, BB, CB ve CC alan öğrenciler o dersi ba-
şarmış sayılır.

(4) Bir dersten DZ, FD, FF ve K notlarından birisini alan öğrenci, o dersten başarısız
sayılır.

(5) Bir dersten DC ve DD notlarından birisini alan öğrenci, o dersi şartlı başarmış kabul
edilir.  Öğrencinin o dersten başarılı sayılması için; ağırlıklı genel not ortalamasının (AGNO)
en az 2,00 olması gerekir. AGNO 2,00’dan küçük ise öğrenci DC ve DD olan derslerinden ye-
teri kadarını alarak AGNO’sunu 2,00’a yükseltir. Bu şart sağlanmadan öğrenci mezun olamaz.

(6) Süren Çalışma (S) notu; dönem sonu sınavı olmayan staj ve/veya uygulamalı ders-
lerde gerekli çalışmaları zamanında tamamlayamamış öğrencilere verilir.

(7) Dersten Çekilme (W) notu; öğrencinin yazılı başvurusu ile dersten çekilen öğrenciye
verilir. W notu akademik ortalama hesaplarında dikkate alınmaz, ancak not döküm belgesinde
gösterilir. Öğrenci öğretim süresince en fazla iki dersten çekilebilir. Dersten çekilme başvurusu,
akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yapılır. Daha önceki bir dönemde DC ve DD notunu
yükseltmek amacıyla alınan bir dersten çekilen öğrencinin akademik ortalaması hesaplanırken
önceki aldığı not geçerli sayılır. Öğrencinin tüm mezuniyet koşullarını sağlaması durumunda
kayıtlı olduğu dönemde (W) notunun bulunması mezuniyetine engel değildir.

ANO ve AGNO
MADDE 18 – (1) ANO, bir yarıyılda alınan derslerin başarı notu ağırlık katsayıları ile

AKTS değerlerinin çarpımlarının toplamının bu derslerin AKTS değerlerinin toplamına bö-
lünmesi suretiyle hesaplanır. Bölme sonucu virgülden sonra iki hane yürütülüp yuvarlatılır.
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(2) ANO, yarıyıl başarı durumunu belirler.
(3) AGNO, ilk yarıyıldan itibaren alınan tüm derslerin başarı notu ağırlık katsayıları

ile AKTS değerlerinin çarpımlarının toplamının bu derslerin AKTS değerlerinin toplamına bö-
lünmesi suretiyle elde edilir. Bölme sonucu virgülden sonra iki hane yürütülüp yuvarlanır.

(4) DZ notu, M notu, G notu, K notu, S notu, W notu ANO ve AGNO hesabına katıl-
maz.

(5) Başarı baraj notu en az 2,00’dır. Öğrencinin mezun olabilmesi için, kayıtlı olduğu
programın öğretim planında alması gereken derslerini alıp başarmış ve AGNO’nun en az 2,00
olması gerekir.

Sınav notlarına itiraz
MADDE 19 – (1) Öğrenciler, Müdürlük tarafından ilan edilen ara sınav ve yarıyıl sonu

sınav notlarına itiraz edebilir.
(2) Sınav notlarına itiraz, sınav notlarının ilanını takip eden üç iş günü içinde Öğrenci

İşleri Birimine yazılı olarak yapılır.
(3) Dersin öğretim elemanı tarafından öğrencinin sınav notu ile ilgili maddi hata tespit

edilmesi halinde Öğrenci İşleri Birimine dilekçe ile başvurulur.
(4) Öğrencinin itirazı veya dersin öğretim elemanının başvurusu Sınav İtirazlarının De-

ğerlendirilmesi Komisyonu tarafından, o derse ilişkin değerlendirme ölçütleri çerçevesinde de-
ğerlendirilerek, maddi hata olup olmadığı tespit edilir ve komisyon raporu oluşturulur.

(5) Not itirazı, Yüksekokul Yönetim Kurulu not itirazıyla ilgili komisyon raporunu ka-
rara bağlar. Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı, Öğrenci İşleri Birimi aracılığı ile gereği için
ilgili öğretim elemanına ve öğrenciye bildirilir.

(6) Öğrencinin itirazına veya dersin öğretim elemanının başvurusuna ilişkin Yüksekokul
Yönetim Kurulu kararı komisyon raporu ekli olarak Müdürlük aracılığıyla Öğrenci İşleri Bi-
rimine iletilir ve Öğrenci İşleri Birimi tarafından kurul kararı sonucu öğrenci otomasyon sis-
temine aktarılır.

(7) İkinci fıkradaki sürelerin geçmesi durumunda düzeltme ve değişiklik talepleri dik-
kate alınmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Mezuniyet Başarı Durumu ve Diploma

Mezuniyet başarı durumu
MADDE 20 – (1) Kayıtlı olduğu bölüm veya programın öğretim planındaki bütün ça-

lışmalardan başarılı olmuş 120 AKTS kredisini tamamlayarak AGNO’sunu en az 2,00 düzeyine
çıkarmış öğrenci, öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine 21 inci maddede belirtilen diploma
verilir.

(2) Öğrenciye mezuniyetinde öğrenim süresince aldığı bütün ders, kredi, not ve dere-
celeri gösteren mezuniyet transkripti ve diploma eki verilir.

(3) Yabancı dil hazırlık programında geçen süre hariç, normal eğitim-öğretim süresi
içerisinde öğrenimini tamamlayarak mezuniyet durumuna gelen öğrencilerden mezuniyet trans-
kriptinde AGNO’su 3,50 ve daha yüksek olan öğrenci yüksek onur öğrencisi; en az 3,00 en
çok 3,49 olan öğrenci ise onur öğrencisi sayılır. Eğitiminin sonunda ağırlıklı genel not ortala-
ması ile onur veya yüksek onur belgesi alabilecek durumda olan öğrencinin diploma ekine
onur veya yüksek onur öğrencisi olduğu yazılır ve diplomasıyla beraber belgesi de verilir.
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Diploma 
MADDE 21 – (1) Kayıtlı olduğu programın öğretim planındaki dersleri ve staj uygu-

lama çalışmasını başarı ile tamamlayan ve AGNO’su 4,00 üzerinden en az 2,00 olan öğrenci
diploma almaya hak kazanır.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerine göre öğrenimlerini başarı ile tamamlayanlara program
adı belirtilmek suretiyle ön lisans diploması verilir.

ALTINCI BÖLÜM
Eğitimde Süreklilik ve Çeşitliliğe İlişkin Esaslar

Yatay geçiş ile öğrenci kabulü
MADDE 22 – (1) Meslek Yüksekokuluna kurum içi ve kurum dışı yatay geçiş öğrenci

kabul ve kayıtları, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğ-
retim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal,
Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri
ile Yatay Geçiş Yönergesine göre yapılır.

(2) Yabancı dilde eğitim-öğretim yapan programlararası yatay geçiş için öğrencinin
Meslek Yüksekokulu yabancı dil hazırlık sınıfı yeterlik sınavını başarmış olması gerekir.

(3) Yatay geçiş kontenjanları Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenir.
Çift anadal programları
MADDE 23 – (1) Çift anadal programlarına yapılacak öğrenci kayıtları ve işleyişi;

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,
Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönet-
melik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Çift Anadal Yönergesine göre yapılır. Çift anadal
programlarına kayıt kontenjanları Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenir.

Öğrenci değişim programları
MADDE 24 – (1) Meslek Yüksekokulu ile yurt içi veya yurt dışı bir yükseköğretim

kurumu arasında yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde öğrenci değişim ve staj programları uy-
gulanabilir. Öğrenci değişim programları çerçevesinde öğrenciler, bir veya iki dönem ilgili üni-
versitelere gönderilebilir. 

(2) Yurt içi ve yurt dışı ikili anlaşmalar çerçevesinde öğrenim gören öğrencilerin ders
seçimi ve eşleştirilmesi ile not intibakları, bölüm başkanları tarafından yapılır ve Yüksekokul
Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. 

Etkinliklere katılım
MADDE 25 – (1) Milli takım ve üniversiteler arası spor karşılaşmalarında veya kültürel

etkinliklerde Meslek Yüksekokulu tarafından görevlendirilen sporcu ve öğrencilerin, bu etkin-
liklere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam
edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz. Bu süreler içinde gireme-
dikleri sınavlara, Yüksekokul Yönetim Kurulunca belirlenecek tarihlerde girerler.

Muafiyet
MADDE 26 – (1) Daha önce başka bir yükseköğretim kurumuna devam ederek bazı

derslerden geçer not alan öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılan sınav ile Meslek Yüksekokuluna
yeni kabul edildikleri bölümün programında yer alan aynı derslerden muaf sayılabilirler. Bunun
için öğrencilerin, Meslek Yüksekokuluna ilk yıl içinde kayıt yenileme ve derse yazılma hafta-
sında, onaylı, imzalı, mühürlü transkriptleri, ders içerikleri ve muaf olmak istedikleri dersleri
belirtir bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Birimine başvurmaları gerekir. Söz konusu derslerin YÖK
tarafından tanınan bir yükseköğretim kurumundan alınmış olması gerekir. Derslerden muafiyet,
Muafiyetlerin Belirlenmesi Komisyonu tarafından yapılan inceleme doğrultusunda Yüksekokul
Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır.
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(2) Öğrencilerin daha önceki öğrenimlerinde almış oldukları derslerden kayıtlı oldukları
programdaki derslere muafiyet hakkı verilenlerin de notları öğrencilerin transkriptlerinde gös-
terilerek AGNO hesabında değerlendirmeye katılır.

(3) İngilizce hazırlık programına devam eden öğrencilerin, muafiyet başvurusunu bi-
rinci sınıfa başlarken yapmaları gerekir.

(4) Öğrenci muaf olduğu derslere tekrar kayıt yapamaz ve sınavlarına giremez.
(5) Yüksekokul Kurulu tarafından uygun bulunan derslere önceki öğrenmelerin tanın-

ması için yeterlik/muafiyet sınavları açılabilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin
MADDE 27 – (1) Meslek Yüksekokulunda öğrenci disiplin işleri, Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yürütülür.
Tebligat ve adres bildirme
MADDE 28 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Meslek Yüksekokuluna kayıt işlemi

sırasında bildirdiği adrese, kargo veya posta aracılığıyla iadeli taahhütlü olarak yapılmak su-
retiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Meslek Yüksekokuluna kayıt esnasında adreslerini yanlış veya eksik olarak bildiren
öğrenciler ile adres değişikliğini Öğrenci İşleri Birimine yazılı olarak bildirmeyen öğrencilerin,
Meslek Yüksekokulu kayıtlarındaki mevcut adreslerine yapılan tebligatlar geçerlidir.

(3) Meslek Yüksekokulu internet sitesinden, öğrenci bilgi sisteminden veya ilan pano-
larından yapılan duyuru ve ilanlar tebligat niteliği taşır.

E-posta adresi
MADDE 29 – (1) Meslek Yüksekokuluna kesin kaydını yaptıran öğrencilere Bilgi İş-

lem Birimi tarafından bir e-posta adresi verilir. Meslek Yüksekokul eğitim-öğretimi ile ilgili
duyurular bu e-posta adresine yapılır.

(2) Öğrenci, e-posta adresini aktif durumda tutmak ve takip etmekle yükümlüdür.
(3) E-posta ile gönderilen duyurular tebliğ edilmiş sayılır.
(4) Meslek Yüksekokulundan ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen öğrencilerin e-posta ad-

resleri iptal edilir.
(5) E-posta adreslerini ilgili mevzuat hükümlerine aykırı kullananların e-posta adresleri

iptal edilir ve haklarında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yüksekokul Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 31 – (1) 13/7/2017 tarihli ve 30123 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İs-

tanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürür-
lükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu

Müdürü yürütür.
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Kayseri Üniversitesinden:
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ SEYRANİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kayseri Üniversitesi Seyrani Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-
rının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kayseri Üniversitesi Seyrani Uygulama ve Araştırma

Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görev-
lerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

nunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü mad-
desine dayanılarak hazırlanmıştır.

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Develi ve çevresinin sosyal, ekonomik, kültürel mi-

rası ile tarihine yönelik disiplinlerarası araştırma ve akademik çalışmalar yapmak, bu tür ça-
lışmaları desteklemek, yerel, ulusal ve uluslararası birimlerle koordinasyon sağlayarak iş birliği
içerisinde her türlü araştırmaların ve uygulama projelerinin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağ-
lamak ve ulusal ve uluslararası akademik diyaloğun gelişimine katkıda bulunmaktır. 

Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Develi ve çevresi ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak, ortak

çalışmaları özendirmek ve organize etmek.
b) Develi’nin gelişimi, toplumsal, ekonomik, tarihi ve kültürel mirası ile ilgili disiplin-

lerarası araştırmaları desteklemek.
c) Ulusal ve uluslararası düzeyde konferans, kongre, sempozyum, kolokyum, panel,

sergi ve her türlü bilimsel toplantılar, çalıştaylar ve eğitim seminerleri düzenlenmek ve bu tür
etkinliklere katılmak.
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ç) Develi ve çevresi ile ilgili her türlü yayın, görsel, işitsel ve yazılı belge ile arşiv mal-
zemesini derlemek ve bunları kullanıma açık hale getirmek.

d) Develi ve çevresi ile ilgili sözlü tarih araştırmaları yapmak ve bu tür araştırmaları
desteklemek.

e) Develi ve çevresi ile ilgili halk bilim ve somut olmayan kültürel miras verilerini top-
lamak ve bunların devamlılığını sağlamak.

f) Develi ve çevresindeki her türlü hayvansal ve tarımsal üretime ilişkin özellikle de
yöre ile ismi ön plana çıkmış tarımsal ürünlerle ilgili, Üniversite kamu ve özel sektör iş birli-
ğinde proje ve rapor hazırlamak, bunların tanıtımını yapmak, bölge üreticilerine yönelik eğitim
programları ile toplantılar düzenlemek ve yayınlamak.

g) Kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık yapmak, araştırma, eğitim ve uygulama hiz-
meti vermek.

ğ) Öğrencilerin ilgili konularda yaptığı yüksek lisans ve doktora çalışmalarına destek
vermek, gerekli altyapıyı sağlayarak uzman insan gücü yetiştirmek. Bu öğrencilere yönelik se-
minerler düzenlemek.

h) Üniversite öğrencilerinin Merkezin amaçlarına uygun Develi'nin toplumsal, ekono-
mik, tarihi ve kültürel mirasını içeren faaliyetlerini desteklemek.

ı) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmalarda bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tara-

fından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.
(2) Müdürün önerisi üzerine Üniversitenin kadrolu en fazla iki öğretim elamanı Rektör

tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yar-
dımcılarının görevi de sona erer. 

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak.
ç) Bir önceki yıla ait yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim Kurulunun görüşünü

aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı/yardımcıları ile Müdür

tarafından önerilen Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından Rektör tarafından gö-
revlendirilen dört kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev
süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde
kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun baş-
kanıdır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır. Oy çokluğu ile
karar alır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır. 
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarını düzenlemek.
b) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma planını, gündemde bulunan araştırma ve

eğitim projelerini görüşüp karara bağlamak.
c) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak.
Danışma Kurulu 
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdür ve Üniversiteye bağlı birimlerden veya Üni-

versite dışından merkezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar yapan kişiler ile kamu ve
özel sektör kurumları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri arasından Rektör tarafından gö-
revlendirilecek en fazla dokuz üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.
Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu yılda en az bir defa Müdürün da-
veti ile toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma planı, araştırma projeleri, uygulama

etkinlikleri ile ilgili görüş bildirmek.
b) Eğitim, araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları konusunda önerilerde bulun-

mak.
c) Merkezin çalışmaları hakkında değerlendirmeler yapmak, yeni çalışmalar konusunda

görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek.
Alt çalışma birimleri
MADDE 14 – (1) Merkezin faaliyet konularında belirlenecek programların uygulan-

ması ve projelerin yürütülmesi için Yönetim Kurulu tarafından merkeze bağlı alt çalışma bi-
rimleri kurulabilir. Programı tamamlanan alt çalışma birimlerinin görevi kendiliğinden sona
erer.

(2) Alt çalışma birimleri için merkezde laboratuvar, atölye, mekân ve/veya personel
tahsis edilebilir.

(3) Alt çalışma birimlerinin faaliyetleri alt çalışma birimi yürütücüsü tarafından yürü-
tülür. Alt çalışma birim yürütücülerini Müdür görevlendirir. Birim yürütücüleri, planlanmış ve
onaylanmış birim çalışmalarından dolayı Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı

Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kayseri Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Konya Teknik Üniversitesinden:

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA,

GELİŞTİRME VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/1/2020 tarihli ve 30999 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Konya Tek-

nik Üniversitesi Enerji Teknolojileri Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi Yönetmeli-

ğinin adı “KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMALA-

RI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ” olarak de-

ğiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci ve 2 nci maddelerinde yer alan “Enerji Tekno-

lojileri Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezinin” ibareleri “Enerji Teknolojileri Araş-

tırmaları Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan “Enerji Teknolojileri

Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezini,” ibaresi “Enerji Teknolojileri Araştırmaları Ge-

liştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Konya Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden:

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN 

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/7/2016 tarihli ve 29771 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Recep

Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

5/1/2020 30999
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İLÂN BÖLÜMÜ 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNI 

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı BELTAŞ İmar Sanayi Tic. A.Ş.’den: 
1. Aşağıda tapu kaydı, mevcut durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı belirlenen 

BELTAŞ İMAR SAN.VE TİC.A.Ş.'ye ait taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 
maddesine göre Açık Artırma Usulü ile satılacaktır. (İlk teklifler kapalı zarflarda alındıktan sonra 
açık artırma usulüne geçilecektir.) 

 

İLİ MAHALLESİ ADA PARSEL 
YÜZÖLÇÜMÜ 

(m2) 

MEVCUT 

DURUMU 

MUHAMMEN 

BEDELİ (₺) 

GEÇİCİ TEMİNAT 

MİKTARI (₺) 

İHALE 

TARİHİ 

İHALE 

SAATİ 

Şanlıurfa Seyrantepe 282 5 3.003,13 Boş Arsa 2.792.910,90 ₺ 83.787,33 ₺ 20.04.2020 13:30 

Şanlıurfa Seyrantepe 282 6 3.006,39 Boş Arsa 2.795.942,70 ₺ 83.878,28 ₺ 20.04.2020 13:45 

Şanlıurfa Seyrantepe 282 11 2.659,77 Boş Arsa 1.994.827,50 ₺ 59.844,83 ₺ 20.04.2020 14:00 

Şanlıurfa Seyrantepe 282 12 2.603,19 Boş Arsa 1.952.392,50 ₺ 58.571,78 ₺ 20.04.2020 14:15 

 
2. İhale Şanlıurfa İli Haliliye İlçesi, adresindeki Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Hizmet 

Binası 6.Katındaki İhale Salonunda 20.04.2020 Pazartesi günü saat 13:30'da yapılacaktır. 
3. Taşınmaz mal şartnamesi Bamyasuyu Mh.153Sok.No:2/1 Haliliye-ŞANLIURFA 

Beltaş merkez binada görülebilir ve 1.000,00₺ karşılığında aynı adreste temin edilebilir. İhaleye 
teklif vereceklerin ihale dokümanını satın alması zorunludur. 

4. İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI 
a) 2886 Sayılı D.İ.K.'nun 37.maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu, 
b) Yukarıda belirtilen geçici teminat bedelini; 2886 D.İ.K.'nun 27.maddesinde belirtilen 

şartlara haiz ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka 
makbuzu, 

c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, 
d) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdan sureti (Gerçek Kişiler İçin) 
e) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış kanuni ikametgah belgesini (Gerçek 

Kişiler İçin), 
f) Noter tasdikli imza sirküleri, 
g) Türkiye’de tebligat için adrese gösterilmesi, 
h) Tüzel kişi olması halinde, yukarıda istenen belgeler dışında mevzuatı gereği tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi ve Esnaf Odasından veya benzeri bir 
makamdan İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna 
dair belge ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ve numarası, 

ı) İsteklinin ortak girişim olması halinde, yukarıda istenen belgeler dışında; şekli ve 
içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, 

i) Tüzel kişi olması halinde, yukarıda istenen belgeler dışında; teklif vermeye yetkili 
olduğunu gösteren Noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza sirküleri, 

j) Vekaleten ihaleye katılma halinde, yukarıda istenen belgeler dışında; istekli adına 
katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza 
beyannamesi, 

5. Arsa satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen 
belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 20.04.2020 
Pazartesi günü saat 13:30'da BELTAŞ İMAR SAN.VE TİC.A.Ş. Satınalma Birimine teslim 
edeceklerdir. 

6. Posta ile yapılacak olan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 
7. İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir. 
Bilgi İçin 
BELTAŞ İMAR SAN.VE TİC.A.Ş. - Satınalma Müdürlüğü 
Bamyasuyu Mh.153.Sk.No:2/1 Haliliye - ŞANLIURFA 
GSM: 0 533 154 95 53 2992/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemize 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte 

bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır. 

Doktor Öğretim Üyesi başvurularında "KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyeliğine 

Yükseltme ve Atanma Kriterleri Yönergesi" uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından 

belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 60 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim 

Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından eşdeğer bir puan almış olmak 

gerekmektedir 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 4 adet 

vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, vukuatlı nüfus kayıt 

örneği, askerlik durumunu gösteren belge örneği, Yabancı Dil Sınav Belgesi, Lisans Belgesinin 

Onaylı örneği, Yüksek Lisans Belgesinin Onaylı örneği, Doktora Belgesinin Onaylı örneği, 

yurtdışı mezuniyeti için denklik belgesi, yayın listesi, yüksek lisans ve doktora tezleri, bilimsel 

çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan dört (4) takım 

dosya ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü’ne başvuruda bulunmaları 

gerekmektedir. 

Başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları 

Koordinatörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine 

yapılacaktır. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi 

içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.  

Duyurulur. 

İlk Başvuru Tarihi : 13.04.2020 

Son Başvuru Tarihi : 28.04.2020 

 

BİRİM BÖLÜM/ALAN ÜNVANI SAYISI ARANAN ŞARTLAR 

Hukuk Fakültesi 

Özel Hukuk 

Bölümü / Medeni 

Usul ve İcra İflas 

Hukuku Anabilim 

Dalı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Hukuk Fakültesi Lisans mezunu 

olmak. Özel Hukuk Medeni Usul 

ve İcra İflas Hukuku alanında 

Doktora yapmış olmak. 

Özel Hukuk 

Bölümü / 

Milletlerarası Özel 

Hukuk Anabilim 

Dalı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Hukuk Fakültesi Lisans mezunu 

olmak. Devletler Özel Hukuku 

Anabilim Dalında Yüksek Lisans 

ve Medeni Hukuk Anabilim 

Dalında Doktora yapmış olmak. 

  2991/1-1 
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Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince ve 09 

Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki 

Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş 

Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümleri uyarınca Öğretim 

Görevlisi alınacaktır. 

Başvuru Başlangıç Tarihi 13.04.2020 

Son Başvuru Tarihi 29.04.2020 

Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi 30.04.2020 

Giriş Sınavı Tarihi 05.05.2020 

Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi 06.05.2020 

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi https://www.karatekin.edu.tr 

 

İLAN 

NO 
BİRİM BÖLÜM 

ANABİLİM 

DALI/ 

PROGRAM 

KADRO 

UNVANI 

KADRO 

DERECE 

KADRO 

ADEDİ 

İLANDA ARANAN 

ÖZEL ŞARTLAR 

2020-

01/01 

KURŞUNLU 

ADALET 

MYO 

HUKUK ADALET 

ÖĞRETİM 

GÖREVLİSİ 

(DERS 

VERECEK) 

5 3 

HUKUK FAKÜLTESİ 

LİSANS MEZUNU 

OLMAK. TEZLİ YÜKSEK 

LİSANS YAPMIŞ 

OLMAK. 

 

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR 

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 

2 - ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı 

dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan 

almış olmak gerekir. (Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru 

belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai 

değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.) 

3 - Adayların lisans transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında 

aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir: 

- Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun 

eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır. 

- Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde transkripteki yüzlük not 

kullanılacaktır. 

- Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun 

eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır. 

- Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde veya  Transkriptte hem 

beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde  Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu 

kullanılacaktır. 
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4 - Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine 

sahip olmak şartı aranır. 

5 - Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık 

alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans 

mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır. 

6 - Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi 

kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı 

dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu 

yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; 

yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde 

istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu 

tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul 

edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır. 

MUAFİYET 

1 - Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya 

da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim 

Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda (deneyiminin ilana çıkılan 

uzmanlık alanları ile ilgili olması kaydıyla), yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı 

kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 

2 - Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6. maddesinin 4. fıkrası kapsamındaki 

öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda 

yabancı dil şartı aranmaz. 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) kadrolarına başvuracak adaylardan istenilen belgeler; 

Öğretim Görevlisi için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer 

koşullara sahip adaylar aşağıdaki belgeleri eksiksiz şekilde hazırlayacaklardır. 

1 - Başvurulan unvan, birim, bölüm, programı ile ilan numarası ve iletişim bilgilerinin 

eksiksiz şekilde doldurulduğu Dilekçe ve Başvuru Formu, (www.karatekin.edu.tr adresinden 

başvuru başlama tarihi itibari ile temin edilebilir) 

2 - Özgeçmiş, 

3 - ALES Sonuç Belgesinin Çıktısı, (Sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl 

geçerlidir) 

4 - Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgeleri (Lisans ve Tezli Yüksek Lisans)              

(E-devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. E-Devlet harici 

diploma/geçici mezuniyet belgeleri mutlaka Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak 

imzalı/mühürlü olacaktır.) (Yabancı Öğretim Kurumu mezunlarının diplomalarının 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir belge) 

5 - Lisans Transkripti (Mutlaka Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak 

imzalı/mühürlü olacaktır. Karekodlu transkriptler kabul edilecektir. Fotokopi (onaysız) olarak 

sunulan transkriptler ön değerlendirme aşamasında kabul edilmeyerek adaylar elenecektir.) 
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6 - Daha önceden kamuda çalışmışlığı varsa veya çalışıyorsa Hizmet Belgesi veya özel 

sektörde çalışmış veya çalışıyor ise SGK dökümü (Onaylı) 

7 - Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf, 

8 - Nüfus cüzdan fotokopisi. 

9 - Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge. (Onaylı) (E-devletten alınan 

karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir) 

10 - 2020-01/01 nolu ilanın başvurularında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 

24.05.2019 tarihli ve 39336 sayılı yazısı gereğince Ales Puan Türü Eşit Ağırlık (EA) olarak 

değerlendirilecektir. 

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR 

1 - Adaylar son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ilanda belirtilen başvuru 

adreslerine şahsen( noter vekaleti ile yapılan müracaatlar kabul edilecektir) veya posta ile 

başvuruda bulunacaklardır. Postadaki gecikmeler, ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan 

başvurular, eksik belgeli başvurular ve yanlış birime yapılan müracaatlardan doğacak gecikmelere  

ilişkin sorumluluk başvurana aittir ve dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son 

başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması 

gerekmektedir. (Postadaki Gecikmelerden Üniversitemiz Sorumlu Değildir) 

2 - Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin asıl veya onaysız bir 

belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınamayacaktır. E-devletten alınabilen 

belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilecek olup, nihai değerlendirme sonucunda 

atanmaya hak kazanan adaylardan ilgili belgelerin Aslı veya Onaylı Suretleri talep edilecektir. 

3 - Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin 

onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi 

gerekmektedir. 

4 - Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

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

tebligat yapılmaz. 

5 - Müracaat edecek adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. 

Birden fazla kadroya başvuran adayların tüm başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6 - İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı 

geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal 

edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. 

 

BAŞVURU YERLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ 

 

BİRİM ADI ADRES TELEFON NUMARASI 

KURŞUNLU ADALET MYO Uluyazı Kampüsü Hukuk Fakültesi 0 (376) 218 95 70 

 Merkez / ÇANKIRI (Dahili / 8945 - 8947) 

 

 2948/1-1 
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Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemiz Hastanelerinde istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak 

suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) maddesine göre Tam 

Zamanlı olarak çalıştırılmak üzere, 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete ‘de 

yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Esaslarda yer alan Ek 2. Maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak 

suretiyle, aşağıda belirtilen unvan ve nitelikle sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. 

 

NİTELİK 

KODU 
ÜNVANI ADEDİ NİTELİKLERİ 

HM 01 Hemşire 52 

a)Yükseköğretim kurumlarının hemşirelik Lisans 

bölümünden mezun olmak. 

b)2018 yılı KPSS (P3)’ten en az 60 puan almış olmak. 

ST 01 Sağlık Teknikeri 5 

a)Yükseköğretim kurumlarının Ön lisans Tıbbi 

Görüntüleme bölümlerinden mezun olmak. 

b)KPSS 2018 (P93)’ten en az 60 Puan almış olmak. 

ECZ 01 Eczacı 1 Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. 

FİZ 01 Fizyoterapist 1 
Yükseköğretim kurumlarının Fizik Tedavi ve 

Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak. 

DS 01 

Diğer sağlık 

Personeli 

(Embriyolog) 

2 

Lisans mezunu olup Embriyolog sertifikasına sahip 

olmak veya lisans mezunu olup tüp bebek merkezinde 

en az beş yıl embriyolog olarak çalışmış olmak. 

DYT 01 Diyetisyen 1 

a)Yükseköğretim kurumlarının Beslenme ve Diyetetik 

lisans programından mezun olmak. 

b)2018 yılı KPSS (P3)’ten en az 60 puan almış olmak. 

LAB 01 Laborant 2 

a)Yükseköğretim kurumlarının Tıbbi laboratuvar ön 

lisans bölümlerinden mezun olmak. 

b)2018 yılı KPSS (P93)’ten en az 60 puan almış olmak.

EBE 01 Ebe 1 

a)Yükseköğretim kurumlarının ebelik bölümünden 

mezun olmak 

b)2018 yılı KPSS (P3)’ten en az 60 puan almış olmak. 

 

I-GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR 

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak. 

2- Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten 

işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa 

bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli 

Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, 

hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile iflas, ihaleye fesat karıştırma, 

edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık 

suçlarından mahkûm olmamak, 
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3- Lisans mezunları için 2018 KPSS(P3) ve ön lisans mezunları için 2018 KPSS (P93) 

puan grubu sınavına girmiş olmak. 

4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak. 

5- Adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde 

istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca 

sözleşmelerinin feshedilmesi ve sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen 

istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl 

geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne 

uygun olması. 

6- Sağlık Bakanlığının 30/03/2020 tarihli Genelgesine istinaden, hali hazırda herhangi bir 

sağlık kuruluşunda görev yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir. 

7- Adaylarla yapılacak hizmet sözleşmesinde belirtilen şartları yerine getirmeyenlerin 

sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir. 

8- Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilenler veya 

sözleşmesi fesih edilenler başvuruda bulunamazlar. 

9- Gece veya gündüz vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak. 

 

II-İSTENEN BELGELER 

1-Başvuru Formu  

2-Nüfus cüzdanı fotokopisi. 

3-Diploma veya Geçici mezuniyet belgesi (barkotlu e-devlet çıktısı kabul edilecektir.) 

4-Lisans mezunları için 2018 KPSS(P3) ve ön lisans mezunları için 2018 KPSS (P93) 

sınav sonuç belgesi. 

5-Lisans Programından mezuniyet derece belgesi-transkript 100’ lük sistem (Eczacı İçin) 

Dicle Üniversitesinin http://www.dicle.edu.tr/ web adresinde ilan edilecek olan online 

başvuru sistemine ait bağlantıdaki Başvuru Formu, eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak, 

istenilen belgelerin de eklenmesiyle birlikte elektronik ortamdan gönderilecektir. 

Adayların şahsen veya posta yolu ile yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir. 

 

III-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI 

Elektronik ortamda eklenen belgeler incelendikten sonra, yazılı ve sözlü sınav 

yapılmaksızın lisans mezunları için 2018 KPSS(P3) ve ön lisans mezunları için 2018 KPSS (P93) 

puan sıralaması esas alınarak atanmaya hak kazanan ve yedek kazananlar, ilana başvuru süresinin 

bitiminden itibaren 10 (On) iş günü içerisinde belirlenecek olup adaylar başvuru sonuçlarını 

Üniversitemiz http://www.dicle.edu.tr/ web adresindeki online başvuru uygulamasının sonuçlar 

bölümünden başvuru sırasında kendilerine verilmiş olan kod ile takip edilebilecektir. Bu ilan 

tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır. KPSS puan sırasına 

konulmak kaydıyla, boş bulunan pozisyonun asıl adayları haricinde 3 katı kadar yedek aday 

belirlenecektir. Asıl adaylar atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde, yedek kazananlar sırası 

ile çağrılacaktır. 
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Eczacı; lisans mezuniyet notu derecesine göre belirlenecektir. Notların eşitliği halinde 

yaşı küçük olan tercih edilecektir. 

 

IV-ATAMA İÇİN İSTENEN BELGELER  

• Dilekçe (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı sayfasında yayımlanan dilekçe 

örneği) 

• 4 adet vesikalık fotoğraf, (3,5x4,5 ebadında) 

• Nüfus Cüzdan fotokopisi, (aslı ibraz edilecektir.) 

• Diploma fotokopisi, (aslı ibraz edilecektir.) 

• KPSS (B) grubu sonuç belgesi (barkotlu internet çıktısı)  

• Adli Sicil Kaydı (barkotlu e-devlet çıktısı- 2020 yılı) 

• Mal Bildirim Beyannamesi (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı sayfasında 

yayımlanan Mal Bildirim Beyannamesi doldurulup imzalanarak kapalı zarf içerisinde teslim 

edilecektir. Zarf üzerinde Adı ve Soyadı ve TC. Kimlik No yazılacaktır.) 

• Beyan Formu web sayfamızda yayımlanacaktır. 

 

Atanmaya hak kazanan adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (On beş) iş 

günü içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Dicle Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire 

Başkanlığına şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim 

etmeyen adaylar hakkını kaybeder. 

Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri 

feshedilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile 

birlikte tazmin edilecektir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. 

Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Bu ilan atanmaya hak kazananlara tebliğ 

mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

 

ADRES : Dicle Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Üniversite 

Kampüsü/DİYARBAKIR 

İrtibat Tel : 0 412 241 10 16 -2012 /0 412 241 10 15-2320-5182-5136 

İlan ilk başvuru Tarihi : 13/04/2020 

İlan son Başvuru Tarihi : 22/04/2020 

 3003/1-1 
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Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden 
2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili 

maddelerine göre Üniversitemiz’e Öğretim Üyesi alınacaktır. 
1- Doçent kadrosu için adayların başvuru formuna (http://www.ilan.sakarya.edu.tr/ 

adresinden ulaşılabilir) fotoğraflı özgeçmişini, nüfus cüzdan suretini, öğrenim belgelerini, 
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri çerçevesinde yayın 
listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını https://akb.sabis.sakarya.edu.tr 
adresinden giriş yaparak pdf veya zip biçiminde yükleyip on-line başvuru yapmaları 
gerekmektedir. Üniversitemiz Senato Kararına istinaden; doçentlik kadrolarına başvuranlardan, 
doçentlik  unvanını Üniversitelerarası  Kurulca sözlü  sınava tabi  tutulmadan almış  olan adaylar, 
müracaat ettikleri doçent kadroları için Üniversitelerarası Kurulca oluşturulacak jüri üyelerince 
sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Bu sınavdan başarılı olamayan adayların atamaları 
yapılmayacaktır. 

2- Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için adayların, başvuru formuna 
(http://www.ilan.sakarya.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir) fotoğraflı özgeçmişini, nüfus cüzdan 
suretini, öğrenim belgelerini, yabancı dil belgesini, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri çerçevesinde yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 
kapsayan dosyalarını https://akb.sabis.sakarya.edu.tr adresinden giriş yaparak pdf veya zip 
biçiminde yükleyip on-line başvuru yapmaları gerekmektedir. 

3- Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen 
Denklik Belgesi ile birlikte yüklenmesi gerekmektedir. 

4- Sakarya Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerine 
http://www.ilan.sakarya.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

5- Başvurular on-line olarak "https://akb.sabis.sakarya.edu.tr" web sayfası üzerinden 
alınacaktır. Kişisel beyana dayalı olarak sisteme yüklenen belgelerin aslı kurumumuz tarafından 
istenildiğinde sunamayanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

6- Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) 
gündür. Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik ya da yanlış yapılan başvurular 
kabul edilmeyecektir. 

İLGİLİ BİRİM ADE T 
DER

. 
UNVANI AÇIKLAMA 

TIP FAKÜLTESİ 

TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI 

1 1 DOÇENT 

Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı olmak. PDÖ ve 

Eğiticilerin Eğitimi Sertifikaları olmak. En az 6 

ay lisans ve uzmanlık Dersleri Verme 

Deneyimi olmak. 

EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER 

EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 

İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 

1 3 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 

İngiliz Dili Eğitimi alanında doktora yapmış 

olmak. Dil becerilerinin öğretimine ilişkin 

çalışmalar yapmış olmak. 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ  

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 

SOSYAL PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI 

1 3 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 

Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümü 

Lisans mezun olmak, Adli tıp alanında doktora 

yapmış olmak, Psikolojik testler ve psikolojik 

ölçekler konularında; çocukluk çağı 

travmaları, benlik saygısı, kişilik türleri, suç, 

şiddet, savunma mekanizmaları konularında 

akademik çalışmalar yapmış olmak. En az 5 

yıl akademik görev yapmış olmak, 

 2993/1-1 
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili 

maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak olan adayların ilanın yayım tarihinden 

itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Doçent kadroları için Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi 

kadroları için ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. 

Adayların Üniversitemiz web sitesinde yayınlanan Akademik Personel 

Yükseltilme/Atanma Başvuru ve Değerlendirme Koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir. 

Başvuruda İstenilen Belgeler: 

Doçent kadrosu için : Dilekçe, özgeçmiş ve 4 takım bilimsel yayın dosyası. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için : Dilekçe, özgeçmiş, doktora ya da uzmanlık belgesi 4 

takım bilimsel yayın dosyası. 

Adaylar bilimsel yayın dosyalarının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, diğer nüshalarını 

elektronik ortamda (taşınabilir bellek) teslim edebilirler. 

BİRİMİ 

ANABİLİM DALI/ 

PROGRAM UNVAN 

A 

D AÇIKLAMA 

Cumhuriyet Sosyal 

Bilimler MYO 
Sosyal Güvenlik Doçent 1 - 

Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Doçent 1 
Eczacılıkta Analitik Kimya alanında doçent 

unvanına sahip olmak. 

Edebiyat Fakültesi 
Türkiye Cumhuriyeti 

Tarihi 
Doçent 1 İlgili alanda doçent unvanına sahip olmak. 

Edebiyat Fakültesi Uygulamalı Sosyoloji Doçent 1 Kentlileşme üzerine çalışmış olmak. 

Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Doçent 1 
Fen Bilgisi Eğitimi alanında doçent unvanına 

sahip olmak. 

Fen Fakültesi İstatistik Doçent 1 - 

Mühendislik Fakültesi Konstrüksiyon ve İmalat Doçent 1 Kaynak tekniği üzerine çalışmış olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Ebelik Doçent 1 Ebelik alanında doçent unvanına sahip olmak. 

Spor Bilimleri Fakültesi 
Sporda Psikososyal 

Alanlar 
Doçent 1 İlgili alanda doçent unvanına sahip olmak. 

Suşehri Sağlık YO Hemşirelik Doçent 1 - 

Tıp Fakültesi Nöroloji Doçent 1 - 

Veteriner Fakültesi Veterinerlik Cerrahisi Doçent 1 İlgili alanda doçent unvanına sahip olmak. 

Veteriner Fakültesi Veterinerlik Patolojisi Doçent 1 İlgili alanda doçent unvanına sahip olmak. 

Cumhuriyet Sosyal 

Bilimler MYO 
Adalet Dr. Öğr. Üyesi 1 Hukuk alanında doktora yapmış olmak. 

Cumhuriyet Sosyal 

Bilimler MYO 

Sağlık Turizmi 

İşletmeciliği 
Dr. Öğr. Üyesi 1 

Sağlık Yönetimi Anabilim Dalında doktora 

yapmış olup, sağlıkta risk yönetimi üzerine 

çalışmış olmak. 

Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Dr. Öğr. Üyesi 1 
Çağdaş İngiliz Tiyatrosu alanında doktora 

yapmış olmak 

Eğitim Fakültesi Özel Yetenekliler Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 1 Özel Eğitim alanında doktora yapmış olmak 
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Fen Fakültesi Cebir ve Sayılar Teorisi Dr. Öğr. Üyesi 1 Yakın halkalar üzerine çalışmış olmak 

İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi 
Sayısal Yöntemler Dr. Öğr. Üyesi 1 

İşletme Anabilim Dalında doktora yapmış olup, 

ölçek geliştirme üzerine çalışmış olmak. 

İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi 

Siyaset ve Sosyal 

Bilimler 
Dr. Öğr. Üyesi 1 

Kamu Yönetimi Anabilim Dalında doktora yapmış 

olup, siyaset felsefesi ve psikolojisi üzerine 

çalışmış olmak. 

İlahiyat Fakültesi Hadis Dr. Öğr. Üyesi 1 Hadis Anabilim Dalında doktora Yapmış Olmak 

İletişim Fakültesi Reklamcılık ve Tanıtım Dr. Öğr. Üyesi 1 
Halkla İlişkiler alanında doktora yapmış 

olup,reklamcılık üzerine çalışmaları bulunmak. 

Mühendislik Fakültesi Yöneylem Dr. Öğr. Üyesi 1 

Endüstri Mühendisliği bölümü lisans mezunu 

olup, Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında 

doktora yapmış olmak. 

Mühendislik Fakültesi Yapı Dr. Öğr. Üyesi 1 

İnşaat Mühendisliği bölümü lisans mezunu 

olup,Yapı Anabilim Dalında doktora yapmış 

olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Beslenme ve Diyetetik Dr. Öğr. Üyesi 1 

Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalında 

doktorayapmış olmak. 

Sağlık Hizmetleri MYO 
Tıbbi Dokümantasyon ve 

Sekreterlik 
Dr. Öğr. Üyesi 1 

İşletme Anabilim Dalında doktora yapmış olup, 

karar verme teknikleri üzerine çalışmış olmak. 

Suşehri Sağlık YO Hemşirelik Dr. Öğr. Üyesi 1 - 

Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi 1 

Bilgisayar Mühendisliği bölümü lisans mezunu 

olup, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında 

doktora yapmış olmak. 

Tıp Fakültesi 
Kadın Hastalıkları 

veDoğum 
Dr. Öğr. Üyesi 1 

Sezaryen doğumlarda fetal akciğer gelişimi ve 

gebelerde uyku bozukluğu konularında çalışmış 

olmak. 

Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Dr. Öğr. Üyesi 1 
Tıp Fakültesi mezunu olup, meme kanseri 

konusunda epidemiyolojik çalışması olmak. 

Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 
Prostat adenokarsinomu gleason skorlaması ile 

ilgili çalışması olmak. 

Tıp Fakültesi 
Fiziksel Tıp ve 

Rehabilitasyon 
Dr. Öğr. Üyesi 1 

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı olup, 

Algoloji yan dal uzmanlığı yapmış olmak. 

Tıp Fakültesi 
Fiziksel Tıp ve 

Rehabilitasyon 
Dr. Öğr. Üyesi 1 

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı olup, 

fibromiyalji üzerine elektrofizyolojik çalışma 

yapmış olmak. 

Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı 

veHastalıklar 
Dr. Öğr. Üyesi 1 

Yenidoğan uzmanı olup, impuls osilometri 

konusunda çalışması olmak. 

Veteriner Fakültesi 
Hayvan Besleme ve 

Beslenme Hastalığı 
Dr. Öğr. Üyesi 1 

Veteriner Fakültesi mezunu olup, Hayvan 

Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim 

Dalında doktora yapmış olmak. 

Veteriner Fakültesi 
Veterinerlik Embriyoloji 

ve Histoloji 
Dr. Öğr. Üyesi 1 

Veteriner Fakültesi mezunu olup, Veterinerlik 

Embriyoloji ve Histoloji Anabilim Dalında doktora 

yapmış olmak. 

 2963/1/1-1 
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI 

- Üniversitemize “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlileri alınacaktır. 

- İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli bilgi, belge ve sonuçlara üniversitemiz 
internet sayfası www.cumhuriyet.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

- Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların ilgili Birimlere 
şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir. İnternetten yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. 

 

BİRİMİ 
BÖLÜM/ANABİLİMDALI/

PROGRAM UNVAN DER. AD. AÇIKLAMA 

Eczacılık Fakültesi 
Temel Eczacılık 

Bilimler/Farmasotik 
Botanik 

Araştırma 
Görevlisi 

5 1 
Eczacılık Fakültesi mezunu olup, ilgili alanda 
lisansüstü eğitim yapıyor olmak. 

Edebiyat Fakültesi 
Türk Dili ve 

Edebiyatı/Eski Türk 
Edebiyatı 

Araştırma 
Görevlisi 

5 1 
Türk Dili ve Edebiyatı bölümü lisans mezunu 
olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor 
olmak. 

Eğitim Fakültesi 
Yabancı Diller Eğitimi/ 
İngiliz Dili Eğitimi 

Araştırma 
Görevlisi 

5 1 
İngilizce Öğretmenliği ya da İngiliz Dili ve 
Edebiyatı lisans mezunu olup, bu alanlardan 
birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 

İlahiyat Fakültesi 
Temel İslam 

Bilimleri/Kelam 
Araştırma 
Görevlisi 

5 1 
İlahiyat ya da eşdeğer bir fakülte mezunu olup 
Kelam Bilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor 
olmak. 

Mimarlık, Güzel 
Sanatlar ve 
Tasarım Fakültesi 

Şehir ve Bölge Planlama/ 
Bölge Planlama 

Araştırma 
Görevlisi 

5 1 

Şehir ve Bölge Planlama bölümü lisans 
mezunu olup, Şehir ve Bölge Planlama veya 
Mimarlık alanında lisansüstü eğitim yapıyor 
olmak. 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Hemşirelik/Ruh Sağlığı 
veHastalıkları Hemşireliği

Araştırma 
Görevlisi 

5 1 
Hemşirelik lisans mezunu olup, Ruh Sağlığı ve 
Hastalıkları Hemşireliği veya Psikiyatri 
Hemşireliği alanında doktora yapıyor olmak. 

Spor Bilimleri 
Fakültesi 

Beden Eğitimi ve 
Spor/Sporda Psikososyal 

Alanlar 

Araştırma 
Görevlisi 

5 1 
Beden Eğitimi Anabilim Dalında doktora 
yapıyor olmak. 

Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği 
Araştırma 
Görevlisi 

5 1 
Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği bölümü 
lisans mezunu olup, bu alanlarda lisansüstü 
eğitimi yapıyor olmak. 

Türk Müziği Devlet 
Konservatuvarı 

Türk Müziği/Türk 
SanatMüziği 

Araştırma 
Görevlisi 

5 1 Türk Müziği alanında doktora yapıyor olmak. 

Veteriner Fakültesi 
Klinik Bilimler/Dölerme ve 

Suni Tohumlama 
Araştırma 
Görevlisi 

5 1 
Veteriner Fakültesi mezunu olup, Dölerme ve 
Suni Tohumlama Anabilim Dalında lisansüstü 
eğitim yapıyor olmak. 

Zara Veysel 
Dursun Uygulamalı 
Bilimler YO 

Sigortacılık ve Risk 
Yönetimi 

Araştırma 
Görevlisi 

5 1 
Sigorta ve Risk Yönetimi, Aktüerya veya 
Ekonometri Anabilim Dalında doktora yapıyor 
olmak. 

Cumhuriyet Sosyal 
Bilimler MYO 

Otel, Lokanta ve İkram 
Hizmetleri/Aşçılık 

Öğretim 
Görevlisi 

(Ders 
verecek) 

5 1* 

Gastronomi Anabilim Dalı yüksek lisans 
mezunu olup, ilgili alanda en az 2 yıl tecrübesi 
bulunmak ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 
verilmiş “Aşçılık” belgesine sahip olmak. 
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Cumhuriyet Sosyal 

Bilimler MYO 
Hukuk/Adalet 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders 

verecek) 

5 1 
Hukuk Fakültesi lisans mezunu olup, tezli 

yüksek lisans yapmış olmak. 

Divriği NuriDemirağ 

MYO 

Otel, Lokanta ve İkram 

Hizmetleri/Turizm ve Otel 

İşletmeciliği 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders 

verecek) 

4 1 

Turizm İşletmeciliği bölümü lisans mezunu olup 

Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında tezli 

yüksek lisans yapmış olmak. 

Sağlık Hizmetleri 

MYO 

Tıbbi Hizmetler ve 

Teknikler/Tıbbi 

Görüntüleme Teknikleri 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders 

verecek 

5 1 

Fizik bölümü lisans mezunu olup, Fizik 

Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış ve 

Tıbbi görüntüleme alanında en az 5 yıl 

tecrübesi bulunmak. 

Sağlık Hizmetleri 

MYO 

Terapi ve 

Rehabilitasyon/Fizyotera

pi 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders 

verecek) 

5 1 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü lisans 

mezunu olup, Spor Fizyoterapisi Anabilim 

dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

Sivas Teknik 

Bilimler MYO 

El Sanatları/ Geleneksel 

ElSanatları 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders 

verecek) 

1** 1* 

Grafik bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanda 

en az 10 yıl tecrübesi bulunmak ve 

Yükseköğretim Kurumlarında ders verme 

tecrübesine sahip olmak 

Suşehri Sağlık YO Hemşirelik 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders 

verecek) 

6 1 
Hemşirelik lisans mezunu olup, hemşirelik 

alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

* YÖK Yürütme Kurulunun 14 Kasım 2018 tarihli toplantısında alınan karar çerçevesinde 
başvuruda ALES şartı aranmamaktadır. 

**İlgili kadroya başvuran adayların asgari kamu hizmeti süresini karşılamış olması 
gerekmektedir. (En az 10 yıl) 

Son Başvuru Tarihi  :28.04.2020  
Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi  :30.04.2020  
Giriş Sınavı Tarihi  :04.05.2020 
Sonuç Açıklama Tarihi  :05.05.2020 
Başvuru Adresi : İlgili Fakülte Dekanlıkları/Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine 
T.C. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü, 
Kayseri Caddesi, Yenişehir Mahallesi,  
58140, Merkez Kampüs/SİVAS 
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.cumhuriyet.edu.tr  
Genel Şartlar 
- 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak 
- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 

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

- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 
hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği 
Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. 

Özel Şartlar 
- Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta 

yeterlik eğitimi öğrencisi olmak gerekir. 
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- Araştırma Görevlisi kadrosuna yapılacak atamalar 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesine 
göre yapılacaktır. 

- 06.02.2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile tanımlanan AZAMİ ÖĞRENİM 
SÜRELERİNİ DOLDURAN ancak 2016-2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami 
öğrenim süreleri yeniden başlayan öğrencilerin Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuruları 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararı doğrultusunda değerlendirmeye alınmayacaktır. 

- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine 
sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak 
şartı aranır. Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık 
alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans 
derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl 
tecrübe sahibi olmak şartı aranır. 

Başvuruda İstenen Belgeler: 
1- Başvuru Formu 
2- Özgeçmiş, 
3- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge 
4- Lisans / Lisansüstü mezuniyet belgelerinin onaylı fotokopisi veya E-Devlet çıktısı 

(Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.) 
5- Transkript fotokopisi (Lisans eğitimi ile ilgili), ilgili kurumdan onaylı 
6- Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair onaylı belge veya E-Devlet çıktısı (Araştırma 

Görevlileri) 
7- ALES Sonuç Belgesi, 
8- Yabancı Dil Belgesi, (Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuran 

adaylar hariç), 
9- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 
10- Fotoğraf (1 adet) 
11- Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi (Önemli Notlar kısmında ayrıntıları yer almaktadır.) 
 
Önemli Notlar: 
1- Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime 

ulaşması gerekmektedir. 
2- Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi 

içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez. 
3- Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve 

kuruluşu/şirket/firmadan hizmet belgesi ve onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir. 
4- Lisansüstü Eğitim yapıyor olmak şartı yer alan ilanlarda, öğrenci belgesi eklenerek 

gönderilmesi zorunludur. 
5- İlan özel şartında sertifika/belge istenmiş ise bu belge ve/veya sertifikalarında 

eklenerek gönderilmesi gerekmektedir. 
6- Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 
7- Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. 
8- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma ve İlanın her 

aşamasını iptal etme hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular 
tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

 2963/2/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği

–– Kayseri Üniversitesi Seyrani Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Konya Teknik Üniversitesi Enerji Teknolojileri Araştırma, Geliştirme ve

Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim

ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı

b - 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.


