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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

Amasya Üniversitesinden:

AMASYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE 

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Amasya Üniversitesine bağlı enstitülerde yü-

rütülen lisansüstü eğitim-öğretim programlarına ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Amasya Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

ve tezli/tezsiz yüksek lisans, uzaktan eğitim tezli/tezsiz yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik

programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ile bilimsel araştırma ve uygulama faaliyet-

lerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini, 

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) AÜ: Amasya Üniversitesini,

T.C.
Resmî Gazete
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ç) Anabilim/Anasanat Dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci mad-
desinde enstitüler için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat da-
lını,

d) Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı: Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat
ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde anabilim/anasanat dalı için tanımlanan başkanı,

e) Anabilim/Anasanat Dalı Akademik Kurulu: Doktora/Sanatta Yeterlik alanı itibarıyla
ilgili anabilim/anasanat dalında eğitim-öğretim faaliyetlerinde görev alabilecek tüm öğretim
elemanlarından oluşan kurulu,

f) Anabilim/Anasanat Dalı Kurulu: Bilim dalları bulunan anabilim dallarında ilgili ana-
bilim dalı başkanı ve tüm bilim dalı başkanlarının katılımıyla oluşan kurulu; bilim dalı ayrımı
olmayan veya tek bilim dalı bulunan anabilim dallarında ise ilgili anabilim dalında bulunan
tüm öğretim üyelerinin katılımıyla oluşan kurulu, 

g) Enstitü Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve
enstitüde eğitim programları bulunan anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

ğ) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardım-
cıları, Müdürce gösterilecek altı aday arasından Enstitü Kurulu tarafından üç yıl için seçilecek
üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

h) Müdür: Enstitü Müdürünü,
ı) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim için ilgili enstitüye kayıtlı öğrenciyi,
i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
j) Rektörlük: Amasya Üniversitesi Rektörlüğünü,
k) Senato: Amasya Üniversitesi Senatosunu,
l) Seminer: Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik olarak

hazırlanan bilimsel çalışmayı,
m) Yabancı dil sınavı: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı

dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarını, 
n) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
o) Üniversite: Amasya Üniversitesini,
ö) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Genel Esaslar

Öğretim düzeyleri

MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı Enstitülerde lisansüstü öğretim, tezli ve tezsiz
yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik düzeylerinden oluşur.

Eğitim programlarının açılması ve yürütülmesi

MADDE 6 – (1) Enstitü, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği
hükümlerine göre belirlenecek Enstitü anabilim/anasanat dallarında ve düzeylerde eğitim prog-
ramlarını yürütür. Enstitüce yürütülecek lisansüstü programlar; ilgili anabilim/anasanat dalı
kurulunun teklifi, Enstitü Kurulunun uygun görüşü, Senatonun kabulü ve Yükseköğretim Ku-
rulunun onayı ile açılır. Ayrıca diğer yükseköğretim, araştırma kuruluş ve kurumları ile iş birliği
yaparak ortak lisansüstü programları da açılabilir.
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(2) Enstitü anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim planları, lisansüstü prog-

ramdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez, seminer ve

benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu eğitim-öğretim programlarının uygulanmasına

ilişkin esaslar, enstitü tarafından hazırlanır ve Enstitü kurulunun teklifi, Senatonun kararıyla

yürürlüğe girer.

(3) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üye-

leri tarafından verileceği ve danışmanlıkların önerilmesi, ilgili anabilim/anasanat dalı akademik

kurulunun görüşü alınarak anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi üzerine Enstitü Yönetim

Kurulu tarafından belirlenir.

(4) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık

teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

(5) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere

o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı

ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz

önünde bulundurularak, Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde AKTS ders kredileri

hesaplanır.

(6) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir

dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

(7) Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde yapılacak değerlendirmede adayın not

ortalamaları 100’lük sisteme göre değerlendirilir. Mezuniyet not ortalamalarının dönüşüm he-

sabında adayın mezun olduğu yükseköğretim kurumundan alacağı onaylı transkript esas alınır.

Bu belgeye sahip olmayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının dönüşüm tablosu

kullanılır.

(8) Anabilim/Anasanat dalı başkanlığının önerisi Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile

öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi için gerekli ek başarı

koşulları belirlenebilir.

(9) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa

kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

(10) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık, doktoraya eşdeğer düzeyde olup bu uzmanlık

eğitimleri 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekim-

liğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür.

Öğretim dili

MADDE 7 – (1) Enstitülerde öğretim dili Türkçedir. İhtiyaç duyulduğu takdirde, Ens-

titü Kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile dersler yabancı dilde verilebilir.

(2) Ders, uygulama ve sınavların yabancı dilde yapılabilmesi için ilgili öğretim üyele-

rinin, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurum-

larında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin

Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olması gerekir.

Öğretim yılı

MADDE 8 – (1) Bir öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Akademik yılın

kapsadığı kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihlerine ait hususlar Senato tara-

fından belirlenir ve akademik takvim olarak ilan edilir.
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Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı

MADDE 9 – (1) İlan edilecek yüksek lisans, doktora, yatay geçiş, yabancı uyruklu öğ-

renci kontenjanları ve programlara hangi alanlardan öğrenci kabul edileceğine dair düzenle-

meler her yarıyıl başında program bazında, öğretim üyelerinin danışmanlık yükleri dikkate alı-

narak anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun görüşü alınarak anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığınca ilgili Enstitü müdürlüklerine teklif edilir. Bu kontenjanlar Enstitü Kurulunda görü-

şülerek karara bağlanmak üzere Senatonun onayına sunulur. 

(2) Öğrenci kontenjanları, programların adları, son başvuru tarihi, başvuru koşulları,

istenen belgeler, var ise diğer açıklayıcı bilgiler Enstitü Kurulu tarafından belirlenerek ilan

edilir.

Değerlendirme esasları ve öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulüne ilişkin genel esaslar: 

a) İlgili anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından uygun görülen ve Enstitü Yönetim

Kurulu tarafından kabul edilen bir lisans diplomasına sahip olmak gerekir.

b) ALES’ten başvurduğu programın ilan metninde belirtilen puan türünde en az 55 puan

veya Yükseköğretim Kurulunun kabul ettiği eşdeğeri bir sınavdan buna denk puan almış ol-

maları gerekir.

c) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı

ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anabilim/anasanat dallarına öğrenci ka-

bulünde ALES şartı aranmaz.

ç) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekim-

liğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurula-

rında ALES şartı aranmaz.

d) Birinci fıkranın (ç) bendi kapsamındaki adayların değerlendirme işlemleri için, Se-

nato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dik-

kate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili prog-

ramın şartlarında ilan edilir. İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak

hesaplamalara dahil edilir. Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta ye-

terlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.

e) Tıp fakültesi mezunları ALES yerine TUS puanı ile de başvuru yapabilirler. Temel

tıp bilimlerine başvuracak adayların 45 temel tıp puanı, klinik tıp bilimlerine başvuracak aday-

ların 45 klinik tıp puanı, insan sağlığı ile ilgili disiplinlerarası programlara başvuracak adayların

45 temel tıp veya klinik tıp puanı almaları gerekir. 

f) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı aranmayabilir.

ALES puanı istenmesi durumunda taban puan, anabilim dalı kurulunun teklifi Enstitü Kurulu-

nun önerisi ve Senato kararı ile belirlenir.

g) Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denklikleri Yükseköğretim Kurulu tara-

fından onaylanmış olmalıdır. 

ğ) Adaylar ilanda yer alan diğer koşulları da sağlamak zorundadırlar.

h) Başvuran adayların başvuru puanlarının eşitliği halinde sırasıyla, ALES puanı, me-

zuniyet notu ve yabancı dil sınav puanına bakılır.
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ı) Başvuruların değerlendirilmesinde ilan edilen her program için anabilim/anasanat

dalı başkanlığı tarafından teklif edilen beş öğretim üyesi arasından Enstitü Yönetim Kurulu ta-

rafından belirlenen üç asıl, iki yedek üyeden oluşan komisyon, yüksek lisans programlarına

başvuran öğrenciler tarafından beyan edilen belgelerin doğruluğunun ve geçerliliğinin tespitini

yapar. Puan hesaplamalarının ve sıralamaların kontrolünü sağlar, yazılı bilimsel değerlendirme

ve/veya sanat sınavının gözetimini ve değerlendirmesini yapar.

(2) Tezli yüksek lisans programına başvuran adayların değerlendirilmesi ve programa

yerleştirilmesi:

a) ALES puanının %60’ı, lisans genel not ortalamasının %30’u ve yabancı dil sınav

puanının %10’u toplanarak sıralama yapılır. Yabancı dil puanı olmayan adayların yabancı dil

puanı sıfır kabul edilir. Adayın başarılı olabilmesi için değerlendirmelerin toplamı en az 55

puan olması gerekir. 55 puanın altında olan adaylar, sıralamaya dahil edilmeyerek başarısız

sayılırlar. 

b) Yüksek lisans öğrenci kabulünde adaylara, anabilim/anasanat dalı kurulu kararı ile

yazılı bilimsel değerlendirme sınavı da yapılabilir. Yapılacak sınava bu Yönetmeliğin 10 uncu

maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendindeki değerlendirmeye göre en az 55 puan alanlar gire-

bilir.  Yazılı bilimsel değerlendirme sınavı yapıldığında ALES puanının %50’si; lisans not or-

talamasının %20’si ve adayların başvurdukları anabilim/bilim dalında yapılacak yazılı sınavın

%20’si ve yabancı dil sınav puanının %10’u değerlendirilerek öğrenci alınır. Değerlendirmede

100 tam puan üzerinden en az 55 puan alanlar, başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan

dahilinde yüksek lisans programlarına kabul edilirler. 55 puanın altında olan adaylar, sıralamaya

dahil edilmeyerek başarısız sayılırlar. 

c) Yazılı bilimsel değerlendirme sınavı, 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Yazılı

sınava girmeyen ya da yazılı sınav notu 50 puanın altında olan adaylar başarısız sayılırlar.

ç) Tezsiz yüksek lisans programından mezun olanların, Tezli yüksek lisans programına

başvurularının değerlendirmesinde ALES puanının %50’si, lisans genel not ortalamasının

%10’u, tezsiz yüksek lisans not ortalamasının %30’u, yabancı dil sınav puanının %10’u alına-

rak hesaplama yapılır. Adayın başarılı olabilmesi için değerlendirmelerin toplamı en az 55 puan

olması gerekir. 55 puanın altında olan adaylar, sıralamaya dahil edilmeyerek başarısız sayılırlar. 

d) İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için Enstitü kurumsal

web sitesinde duyurulur. 

e) Genel başarı notu dahilinde kontenjan nedeniyle listeye giremeyen adaylar, başarı

puanlarına göre sıralanarak yedekler oluşturulur. Asıl listede yer alan adaylardan süresi içeri-

sinde kayıt yaptırmayanların yerine, yedek listeden kontenjan tamamlanana kadar başarı sıra-

lamasına göre kayıt alınır.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına başvuran adayların değerlendirilmesi ve programa

yerleştirilmesi; adaylar lisans mezuniyet notuna göre sıralanır. ALES puanı istenmesi duru-

munda; ALES puanının %50’si, lisans genel not ortalamasının %50’si alınarak hesaplama ya-

pılır. İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için enstitü kurumsal

web sitesinde duyurulur.  Asıl listede yer alan adaylardan süresi içerisinde kayıt yaptırmayan-

ların yerine, yedek listeden kontenjan tamamlanana kadar başarı sıralamasına göre kayıt alınır. 
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(4) Anasanat dalı yüksek lisans programına başvuran adayların değerlendirilmesi ve

programa yerleştirilmesi: İlgili anasanat dalı yüksek lisans programına başvuran adaylar ara-

sında lisans genel not ortalamasının %50’si ile sanat sınavı/dosya değerlendirmesinin %40’ı,

varsa yabancı dil puanının %10’u toplanarak elde edilen değerlendirme notuna göre sıralama

yapılır. İlgili enstitü anasanat dalı başkanlığınca yapılacak sanat sınavı/dosya değerlendirmesi

notu 100 üzerinden 55’in altında olan veya sanat sınavına girmeyen adaylar başarısız sayılır.

İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için enstitü kurumsal web si-

tesinde duyurulur. Asıl listede yer alan adaylardan süresi içerisinde kayıt yaptırmayanların ye-

rine, yedek listeden kontenjan tamamlanana kadar başarı sıralamasına göre kayıt alınır.

(5) Doktora programlarına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar: 

a) Doktora programına başvuran adayların tezli yüksek lisans diplomasına sahip olma-

ları gerekmektedir.

b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on

yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir labo-

ratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekmektedir.

c) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine

sahip sayılır.

ç) ALES’ten başvurduğu programın ilan metninde belirtilen puan türünde en az 55 puan

almış olmaları gerekir. Lisans derecesi ile doktora programına başvuranların ise ALES’ten baş-

vurduğu programın ilan metninde belirtilen puan türünde en az 80 puan almış olmaları gerek-

mektedir. 

d) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekim-

liğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında

ALES şartı aranmaz.

e) Doktora programına (d) bendine göre başvuran adayların değerlendirme işlemleri

için, Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık

alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve

ilgili programın şartlarında ilan edilir. İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı

olarak hesaplamalara dahil edilir. Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sa-

natta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.

f) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı

ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anabilim/anasanat dallarına öğrenci ka-

bulünde ALES şartı aranmaz. Ancak enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, Enstitü

Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile ALES puanı istenebilir. ALES puanı istenildiği tak-

dirde taban puan Senato tarafından belirlenir. 

g) Lisans derecesi ile doktora programlarına başvuranların lisans mezuniyet not orta-

lamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması, tezli yüksek lisans me-

zunlarının en az 75 puan, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans eğitimi almış me-

zunların en az 65 puan not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.

ğ) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu ta-

rafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ya-

bancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası
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yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların

girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar

verilir. 

h) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp, diş hekimliği,

veteriner, eczacılık fakülteleri mezunlarının lisans diplomasına, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş

Sınavından (TUS) alınmış en az 50 temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde en

az 55 puana sahip olmaları; tıp, diş hekimliği, veteriner ve eczacılık fakülteleri mezunu olma-

yanların ise yüksek lisans diplomasına ve ALES sayısal puan türünde en az 55 puana sahip ol-

maları gerekir. Temel tıp puanı, TUS’ta temel tıp bilimleri testi-1 bölümünden elde edilen stan-

dart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak top-

lanması ile elde edilir. Ancak temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde,

anadilleri dışında, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları

ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM

tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir

puan alınması zorunludur.

(6) Doktora programına başvuruların değerlendirilmesine ilişkin esaslar:

a) Tezli yüksek lisans mezunlarından Doktora programına başvuran adayların değer-

lendirilmesi ve programa yerleştirilmesinde ALES puanının %50’si, yazılı sınav notunun

%20’si, lisans genel not ortalamasının %10’u, yüksek lisans not ortalamasının %10’u, yabancı

dil sınav puanının %10’u toplanarak sıralama yapılır. Lisans mezunu olarak doktora programına

başvuran adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesinde ise ALES puanının

%50’si, lisans genel not ortalamasının %20’si, yazılı sınav notunun %20’si, yabancı dil puanının

%10’u toplanarak sıralama yapılır. 

b) Doktora programına başvuran adayların, sıralamaya girebilmesi için yazılı sınavdan

100 tam not üzerinden en az 60 puan alması gerekir. Yazılı sınava girmeyen veya yazılı sınavı

60 puanın altında olan adaylar sıralamaya dahil edilmeyerek başarısız sayılırlar.

c) Tıp bilimleri veya insan sağlığı ile ilgili disiplinler arası doktora programına başvuran

adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesinde, ALES veya TUS puanının %50’si,

lisans diplomasıyla başvuranlarda lisans diploma notunun %20’si, yüksek lisans diplomasıyla

başvuranlarda yüksek lisans diploma notunun %20’si, yazılı sınav notunun %15’i, yabancı dil

puanının %15’i toplanarak sıralama yapılır. İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt

yaptırmaları için enstitü kurumsal web sitesinde duyurulur. Asıl listede yer alan adaylardan sü-

resi içerisinde kayıt yaptırmayanların yerine, yedek listeden kontenjan tamamlanana kadar ba-

şarı sıralamasına göre kayıt alınır.

ç) Doktora programlarına başvuran adayların, değerlendirme puanlarının denkliği ha-

linde sırasıyla, ALES puanı, yüksek lisans derecesiyle başvuru yapanlarda yüksek lisans me-

zuniyet notu, lisans derecesiyle başvuru yapanlarda lisans mezuniyet notu ve bilimsel değer-

lendirme sınav puanına bakılır.

d) Başvuruların değerlendirilmesinde ilan edilen her program için enstitü anabilim/ana-

sanat dalı başkanlığı tarafından teklif edilen beş öğretim üyesi arasından Enstitü Yönetim Ku-

rulu tarafından belirlenen üç asıl, iki yedek üyeden oluşan komisyon, doktora programlarına
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başvuran öğrenciler tarafından beyan edilen belgelerin doğruluğunun ve geçerliliğinin tespitini

yapar. Puan hesaplamalarının ve sıralamaların kontrolünü sağlar, doktora yazılı sınavının gö-

zetimini ve değerlendirmesini yapar.

e) İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için Enstitü kurumsal

web sitesinde duyurulur. Asıl listede yer alan adaylardan süresi içerisinde kayıt yaptırma-

yanların yerine, yedek listeden kontenjan tamamlanana kadar başarı sıralamasına göre kayıt

alınır.

(7) Sanatta yeterlik programlarına başvuru ve kabule ilişkin esaslar: 

a) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans

diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer

fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle baş-

vuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puana, lisans derecesiyle başvuran adayların

ise ALES sözel puan türünde en az 80 puana sahip olmaları gerekir.

b) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not

ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik prog-

ramına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek

lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendiri-

lebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken refe-

rans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası stan-

dart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.

c) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim

Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen ulus-

lararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen

uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

ç) ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye

alınacağı ve sanatta yeterlik programına öğrenci kabulü ve başvuruların değerlendirilmesine

ilişkin diğer hususlar Senato tarafından belirlenir. Üniversite yalnız ALES puanı ile de öğrenci

kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer

puanlar, her bir üniversitenin senato kararları ile yükseltilebilir. Ancak enstitülerdeki, güzel sa-

natlar fakülteleri ile konservatuvarlara ilişkin anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde

birinci fıkra hükümleri uygulanır.

d) Yabancı uyruklu öğrencilerden ALES puanı aranmaz.

e) Başvuruların değerlendirilmesinde ilan edilen her program için enstitü anabilim/ana-

sanat dalı başkanlığı tarafından teklif edilen beş öğretim üyesi arasından Enstitü Yönetim Ku-

rulu tarafından belirlenen üç asıl, iki yedek üyeden oluşan komisyon, sanatta yeterlik prog-

ramlarına başvuran öğrenciler tarafından beyan edilen belgelerin doğruluğunun ve geçerliliği-

nin tespitini yapar. Puan hesaplamalarının ve sıralamaların kontrolünü sağlar, sanat sınavının

gözetimini ve değerlendirmesini yapar.

f) Başvuruların değerlendirilmesinde ilan edilen her program için enstitü anabilim/ana-

sanat dalı başkanlığı tarafından teklif edilen beş öğretim üyesi arasından Enstitü Yönetim Ku-

rulu tarafından belirlenen üç asıl, iki yedek üyeden oluşan komisyon, sanatta yeterlik prog-
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ramlarına başvuran öğrenciler tarafından beyan edilen belgelerin doğruluğunun ve geçerliliği-

nin tespitini yapar. Puan hesaplamalarının ve sıralamaların kontrolünü sağlar, sanat sınavının

gözetimini ve değerlendirmesini yapar.

g) İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için enstitü kurumsal

web sitesinde duyurulur. Asıl listede yer alan adaylardan süresi içerisinde kayıt yaptırma-

yanların yerine, yedek listeden kontenjan tamamlanana kadar başarı sıralamasına göre kayıt

alınır.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 11 – (1) Alan dışından öğrenci kabulü söz konusu olursa, adayların eksiklerini

gidermek amacıyla ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı tarafından bilimsel hazırlık programı

uygulanabilir. Bilimsel hazırlık programında alınacak olan dersler ve toplam kredi miktarı,

ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu kararı

ile onaylanır. Bilimsel hazırlık programında alınması gereken zorunlu dersler; enstitülerde Yük-

sek Lisans programları için Lisans programlarından, Doktora programları için Lisans ve Yüksek

Lisans programlarından seçilebilir. 

(2) Lisansüstü programa kabul edilecek alan dışı öğrencinin bilimsel hazırlık progra-

mına yönelik lisans programı yoksa öğrencinin kabulü için ilgili anabilim/anasanat dalı kuru-

lunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile öğrencinin bilimsel hazırlık programında

alacağı dersler belirlenir ve lisansüstü programdaki ilgili öğretim üyeleri bu dersleri vermekle

görevlendirilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınan dersler, ilgili lisansüstü programı tamamlamak

için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğ-

renci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve

Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden

başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar lisansüstü eğitim-öğretim

yönetmeliği ile belirlenir. Ancak bilimsel hazırlık aşamasında, lisans programlarından ders

alınması durumunda, derslerin değerlendirme notu belirlenirken lisans programına ait yönet-

melik esas alınır.

(5) Bilimsel hazırlık programında alınan dersler, not döküm belgesinde görülür. Ancak,

kayıtlı olunan lisansüstü programdaki ağırlıklı not ortalamasına katılmaz.

(6) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi

bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı

olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora

programı sürelerine dahil edilmez.

Özel öğrenci 

MADDE 12 – (1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı

olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü

anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile özel öğ-

renci olarak kabul edilebilir. 

29 Haziran 2020 – Sayı : 31170                             RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9



(2) Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler Enstitü Yönetim Kurulu

tarafından belirlenir ve Senatonun onayına sunulur.

(3) Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı

olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı ta-

rafından yürütülür.

(4) Derslere devam ve başarı durumu ile ilgili olarak enstitü öğrencilerine uygulanan

kurallar, özel öğrenciler için de geçerlidir. Başarılı oldukları takdirde kendilerine derslerin kre-

disi ve başarı durumunu gösteren bir belge verilir.

Yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulü

MADDE 13 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya

bir başka yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış ve

aldığı tüm derslerden başarılı olmuş öğrenci, enstitülerin ilgili lisansüstü programına yatay

geçiş yoluyla kabul edilebilir. Hangi programdan hangi programa yatay geçiş yapılabileceği

ve kontenjanları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak Enstitü Kuru-

lunda belirlenir ve Senato tarafından kesin karara bağlanıp bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin

birinci fıkrasında belirtildiği şekilde ilan edilir. Lisansüstü programlarda yatay geçişle ilgili

esaslar şöyledir:

a) Genel not ortalaması yüksek lisans programı için en az 70, doktora programı için en

az 80 olması, 

b) Devamsızlık sebebi de dahil herhangi bir dersten başarısız olmaması,

c) Disiplin cezası almamış olması,

ç) Yatay geçiş için başvuru yaptığı ilgili programın öğrenci kabul şartlarını sağlaması

gerekir.

(2) Yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci, devam etmekte olduğu programı tanıtan ve ka-

yıtlı olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen aka-

demik yarıyılın başlama tarihinden en az on beş gün önce, enstitü müdürlüğüne başvurur. Ens-

titü müdürlüğü, başvuru belgelerini ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının da gö-

rüşünü alarak, Enstitü Yönetim Kurulunda eğitim-öğretimin başlama tarihinden önce karara

bağlar.

(3) Yatay geçiş başvurusunda bulunan yüksek lisans ve doktora programı öğrencilerinin

değerlendirilmesinde öğrencinin bulunduğu programdaki ağırlıklı genel not ortalamasını gös-

teren “not dökümü” esas alınır. Ayrıca öğrencinin, öğrenim süresi, alacağı zorunlu dersler ve

muafiyetler, enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunca belirlenip Enstitü Yönetim Kurulu tara-

fından karara bağlanır.

(4) Lisansüstü programlar arasındaki yatay geçişle ilgili diğer esas ve usuller Senato

tarafından belirlenir.

Yurt içi ve yurt dışı üniversitelerle öğrenci değişimi

MADDE 14 – (1) Erasmus, Farabi,  Mevlana ve benzeri öğrenci değişimi programları

çerçevesinde,  yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci

gönderilebilir. Öğrencilerin kayıtları gönderildikleri süre içerisinde devam eder ve eğitim-öğ-

retim süresinden sayılır. Değişim programına katılan öğrenciler, gönderildikleri dönemde öğ-
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renim gördükleri programda almaları gereken dersler yerine, gönderildiği üniversitede aldıkları

derslerden sorumlu sayılır. Bu derslerin seçimi, öğrenci danışmanlarının nezaretinde yapılarak,

ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile ke-

sinleşir. Bu derslerden alınan notlar, bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde not sistemine

çevrilerek öğrencinin transkriptine işlenir ve akademik ortalamaya katılır. Öğrencinin gönde-

rildiği üniversitede aldığı fakat başarısız olduğu derslerin yerine, eğitimini sürdürdüğü prog-

ramda almadığı dersler arasından, danışmanının teklifi, enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu-

nun önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan dersler aldırılır.

(2) Değişim programı kapsamında başka üniversitelerden gelen öğrencilere de Amasya

Üniversitesinde eğitim gördükleri süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve al-

dıkları dersler için kendilerine not döküm belgesi verilir.

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 15 – (1) Lisansüstü programa kayıt hakkı kazanan ve enstitü müdürlüğünce

ilan edilen öğrenci adayları, kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri ilanda belirtilen süre içinde

müdürlüğe teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. Kesin kayıtta verilmesi ge-

rekli evraklar ile başvuru takvimi enstitü kurumsal web sitesinde ilan edilir. Başvuru ve kayıt

için istenen belgelerin aslı veya enstitü müdürlüğünce aslı görülerek onaylanacak örneği kabul

edilir. Belirtilen süre içinde kaydını yaptırmayanların yerine, yedek listedeki öğrenci adaylarının

kontenjan tamamlanıncaya kadar sıra ile enstitünün belirleyeceği takvim çerçevesinde kayıtları

alınır. Bu takvimde belirtilen tarihe kadar kayıt yaptırmayanlar, haklarını kaybetmiş sayılır.

(2) Sahte veya eksik belge verdiği veya gerçek dışı beyanda bulunduğu sonradan anla-

şılan öğrencilerin, bulundukları yarıyıla bakılmadan enstitü ile ilişikleri kesilir. Diploma dahil

söz konusu öğrencilere verilen belgelerin tümü iptal edilir ve haklarında kanuni işlem başlatılır. 

(3) Yabancı uyruklu öğrencilerin lisansüstü programlara kabulünde ALES ya da eşdeğer

sayılan sınavlardan alınan puan şartı aranmaz.

(4) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların, lisansüstü programlara başvuru, kabul, kayıt ve yatay

geçişlerine ilişkin usul ve esaslar, Senato tarafından belirlenir.

Kayıt yenileme

MADDE 16 – (1) Öğrenciler, ders ve tez aşamasında her yarıyıl, akademik takvimde

belirlenen süre içinde, öğrenci bilgi sistemini kullanmak suretiyle ders ve tez çalışması seçimini

yaptıktan sonra ders ve tez kayıtlanması danışman tarafından onaylanır. Öğrenciler her yarıyılda

kayıtlarını kendileri yaptırmak zorundadır.

(2) Mazereti nedeniyle, ders kaydını akademik takvimde belirlenen süre içinde yaptı-

ramayan öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders ekleme-silme dönemi içinde ders ka-

yıtlarını yaptırabilir. Öğrenci kayıt yaptırana kadar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu

şekilde kaybedilen süre öğrenim süresinden sayılır. Sağlık, doğal afet, tutukluluk, mahkûmiyet

ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilebilecek diğer nedenlerle özel durumlarını bel-

geleyen öğrencilerin mazeretleri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.

(3) Her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan lisansüstü öğrenimi için

belirtilen azami sürenin sonunda mezun olamayanların ilişiği kesilir.
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(4) Süresi dışındaki başvurular değerlendirmeye alınmaz. Katkı payı ve/veya öğrenim

ücreti ödemesine ilişkin uygulamada Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar dikkate

alınır.

Değerlendirme

MADDE 17 – (1) Öğrencilerin yarıyıl sonu başarı notu, aldıkları her ders için, öğretim

elemanı tarafından yüzlük not sistemine göre değerlendirilir. Lisansüstü programlarda derslerle

ilgili kayıt, devam, ders tekrarı, başarı notunun değerlendirilmesinde, sınav notuna itiraz ve

not düzeltme ile ilgili hususlarda, Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

(2) Başarı notu; sözlü veya yazılı ara sınavlar, yarıyıl/yılsonu sınavları, bütünleme sı-

navları, ödevler ile uygulama çalışmalarının sonuçları da dikkate alınarak hesaplanır. Yarıyıl

başarı notu; ara sınavın %40’ı ve yarıyıl sonu sınavının %60’ının toplamı esas alınarak hesap-

lanır. Uzaktan Eğitim ile yürütülen Lisansüstü programlarda ise ara sınavın %20’si, yarıyıl

sonu sınavının %80’inin toplamı esas alınarak hesaplanır. Ders geçme notu yüksek lisansta

100 puan üzerinden en az 70 puan, doktora/sanatta yeterlikte ise en az 80 puandır. Yarıyıl sonu

sınav notunun yüksek lisans programlarında en az 60 puan, doktora programlarında en az 70

puan olması gerekir.  Yüksek Lisans öğrencisinin Lisans programından, Doktora öğrencisinin

ise Yüksek Lisans programından ders alması durumunda başarı notu, kayıtlı olduğu programın

şartlarına göre hesaplanır. Değerlendirmede kullanılan harf notları ve anlamları aşağıdaki şe-

kildedir:

a) (G) Geçer: Kredisiz derslerden geçtiğini,

b) (K) Kalır: Kredisiz derslerden kaldığını,

c) (M) Muaf: Yatay geçişle gelen ya da özel öğrenci statüsünde ders almış olan öğren-

cilerin lisansüstü programlarda ilgili derslerden muaf olduğunu ifade eder,

ç) (F1) Başarısız-Mazeretsiz Devamsız, yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavlarına girme

hakkı olmadığını,

d) (F2) Başarısız-Devamlı, yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınavına girmediğini,

e) (F3) Başarısız-Devamlı, yarıyıl/yılsonu sınavına girdi, ancak sınav notu veya ders

başarı notu öngörülen düzeyin altında. Bütünleme sınavına girebileceğini,

f) (F4) Başarısız-Tekrar: Bütünleme sınavına girdi, ancak sınav notu veya ders başarı

notu öngörülen düzeyin altında olduğunu,

ifade eder.

(3) Yarıyıl içinde devam şartını sağlamayan öğrenciler, yarıyıl sonu sınavına giremezler,

girmiş olsalar bile sınavları geçersiz sayılır. Bu durumdaki öğrenciler, ders sorumlusu tarafından

yarıyıl sonu sınavından önce ilan edilir ve ilgili öğrencilere F1 (devamsız) notu verilir. Yarıyıl

sonu sınavına girmeyen öğrenciye, yarıyıl içi çalışmalarına bakılmadan F2 (girmedi) notu ve-

rilir.

(4) Herhangi bir yarıyılın not ortalaması, o yarıyılda öğrencinin aldığı her bir dersin

kredisi ile o dersin başarı notunun çarpımları toplamı, kredi toplamına bölünerek virgülden

sonra iki haneye kadar hesaplanır. Bilimsel hazırlık programında alınan derslerin kredi ve not-

ları, not ortalamasına katılmaz. Genel not ortalaması, asgari ders yükünü tamamlayan öğren-

cinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren almış olduğu tüm kredili dersler dikkate

alınarak hesaplanır.
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Not ortalaması ve yükseltilmesi

MADDE 18 – (1) Ağırlıklı not ortalaması (ANO), AKTS ağırlıklı olarak hesaplanır.

AKTS ağırlıklı not ortalaması, her yarıyıl öğrencinin aldığı her dersin AKTS’sinin başarı notu

ile çarpımları toplamının AKTS sayısına bölünmesi ile bulunur.

(2) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO), her bir dersten elde edilen başarı notu kat-

sayısının AKTS kredisi ile çarpılmasından bulunan sonucun toplam AKTS kredisine bölünmesi

yolu ile bulunacak değerdir. 

(3) Ağırlıklı genel not ortalamasının yükseltilmesi amacıyla tekrar alınan derslerde son

not geçerlidir.

Kredi aktarma ve ders muafiyeti

MADDE 19 – (1) Kredi aktarma ve ders muafiyeti için yönergede belirtilen hükümler

uygulanır.

Ders tekrarı

MADDE 20 – (1) Ders tekrarı için yönergede belirtilen hükümler uygulanır. 

İlişik kesme ve kayıt Silme

MADDE 21 – (1) Yerleştiği programın azami süresi içinde eğitimlerini tamamlayama-

yan veya bu Yönetmelikte belirtilen koşulları yerine getirmeyen öğrencilerin enstitü ile ilişikleri

kesilir.

(2) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrencinin kaydı, öğrencinin dilekçe ve

ilişik kesme belgesi ile enstitü müdürlüğüne başvurusu üzerine Enstitü Yönetim Kurulu kara-

rıyla silinir. Bu takdirde ödenmiş olan katkı payı ve kayıt giderleri iade edilmez. Kayıt sildiren

öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.

Kayıt dondurma

MADDE 22 – (1) Kayıt dondurma için yönergede belirtilen hükümler uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç

MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrenciye bilimsel araştırma

yapma becerisinin yanında bilgiye erişme, değerlendirme, yorumlama, eleştiri ve çözüm önerisi

getirebilme yetkinliğini kazandırmaktır. 

Ders yükü

MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programı; toplam yirmi bir krediden az olmamak

koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Tezli yüksek lisans

programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer

dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden

oluşur. 

(2) Öğrenci bir yarıyılda uzmanlık alanı ve seminer dışında en çok 30 AKTS'ye kadar

kredi alabilir.

(3) Seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya ba-

şarısız olarak değerlendirilir. 
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(4) Seminer dersi ve tez çalışması ile ilgili Senato tarafından belirlenen usul ve esaslar

uygulanır.

(5) Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dö-

nemi için kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans eği-

timi sırasında alınmamış olmak koşulu ile lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca danışmanın

teklifi, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı

ile öğrenci, diğer lisansüstü programlardan veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte

olan derslerden en fazla iki ders seçebilir.

(6) Uzmanlık alan dersi, öğretim üyesinin Enstitü Yönetim Kurulunca danışmanlığa

atandığı tarihi izleyen yarıyıl başından itibaren başlar ve öğrencinin mezuniyetine kadar devam

eder. Uzmanlık alan dersi ve danışmanlık, öğretim üyelerinin izinli ve görevli olduğu günler

dışındaki yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir. 

(7) Tezli yüksek lisans programı, ikinci öğretim olarak da yürütülebilir. 

Süre

MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem

için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda

tamamlanır. Kayıt dondurma dışında, öğrencinin kayıt yenilemediği tüm yarıyıllar azami süreye

dahildir.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini

başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde enstitünün öngördüğü başarı koşullarını/öl-

çütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya

tez savunmasına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Yüksek lisans programından süresinden önce mezun olabilecek öğrenciler ile ilgili

düzenlemeler Senato tarafından belirlenir. 

Danışman ataması ve tez çalışması

MADDE 26 – (1) Tezli yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığınca, anabilim/anasanat dalı akademik kurul görüşü alınarak her öğrenci için Üniversite

kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin da-

nışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye

önerir. Tez danışmanı ve tez konusu Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. Tez konusu

belirlenmeyen öğrenciler, tez çalışmasını seçemez.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından

seçilir. Yükseköğretim kurumunda belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması ha-

linde Üniversite Senatosunun belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafın-

dan başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez

çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez

danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. İkinci

tez danışmanı; danışmanın isteği, enstitü anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi

anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ile Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla atanır.
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(3) Enstitü Kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders

programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Tez danış-

manı; öğrenciyi öğrenimi süresince alacağı derslere yönlendirmek, bu derslere devamını ve

öğrenim durumunu sürekli izlemek, öğrencinin tez çalışmasını yönetmek ve yönlendirmekle

yükümlüdür. Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim/anasanat

dalı başkanı veya program koordinatörü/başkanı tarafından yapılır.

(4) Danışman değişikliği, öğrencinin ve/veya danışmanın ilgili anabilim dalı başkanlı-

ğına yazılı başvurusu, anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü alınarak Enstitü Yönetim Ku-

rulu kararı ile yapılır. Danışman değişikliğinde yeni danışmanın onayı da aranır.

(5) Tez konusu, etik kurul onayı gerektiriyorsa ilgili etik kurul onayı alındıktan sonra,

Enstitü Yönetim Kuruluna sunulur. Tez konusu, danışmanın ve öğrencinin yazılı talebi, enstitü

anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir.

(6) Danışmanlık ve tez çalışması ile ilgili diğer hususlarda, yönergede belirtilen hü-

kümler uygulanır.

Yüksek lisans tezinin sonuçlandırılması

MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği

sonuçları enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini tez savunma jürisi

önünde sözlü olarak savunur. 

(2) Tezli yüksek lisans programı öğrencisinin tez savunma sınavına girebilmesi için ge-

rekli olan diğer şartlar yönergede belirlenir.

(3) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme

ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezi, savunulabilir ve

tez yazım kurallarına uygun olduğuna dair yazılı görüşü ile birlikte enstitü anabilim/anasanat

dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım

programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir

intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, Enstitü Yönetim Kuru-

luna gönderilir.

(4) Yüksek lisans tez savunma jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat

dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Jüri, biri öğrencinin tez

danışmanı, en az biri ilgili enstitü anabilim/anasanat dalından, en az biri de başka bir yüksek-

öğretim kurumundan olmak üzere üç ya da beş asıl ve biri ilgili enstitü anabilim/anasanat da-

lından biri de başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden

oluşur.

(5) Disiplinlerarası programlarda jüri, tez konusu ile ilgili disiplinler dikkate alınarak

biri tez danışmanı en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç ya da beş

asıl ve biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden

oluşur. 

(6) Ortak protokolle yürütülen yüksek lisans programlarında ortak olan Üniversite, tez

savunma sınavı jüri oluşumunda ilgili anabilim dalı şartını sağlar ancak başka bir yükseköğre-

tim kurumu şartını sağlamaz.

(7) Jürinin üç öğretim üyesinden oluşması halinde, varsa ikinci tez danışmanı jüri üyesi

olamaz. İkinci tez danışmanının jüri üyesi olması durumunda jüri beş kişiden oluşur.
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(8) Tez sınavı eksik jüri üyesi olduğunda yapılamaz. Zorunlu nedenlerle jüriye katıla-

mayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren

yedi gün içinde ilgili enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir.

(9) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin beş nüshasını tez danışmanına teslim

eder. Danışman, tezin nüshalarını enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili

enstitüye gönderir.

(10) Jüri üyeleri tezin kendisine teslim edilmesinden sonra tez ön değerlendirme rapo-

runu hazırlar. Tez jürisi, tez kendilerine teslim edildikten sonra on beş günden önce olmamak

üzere en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Jüri bir başkan seçer. Sınav,

tezin takdimi ve soru-cevap kısımlarından oluşur. Tez sınavı, öğretim üyeleri, lisansüstü öğ-

renciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleşti-

rilir.

(11) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul,

ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını

izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. 

(12) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(13) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gerekli düzelt-

meleri yaparak tezini anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklif ettiği ve Enstitü Yönetim Ku-

rulunun onayladığı tarih, saat ve yerde aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda

da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrenci ile geçerli bir mazereti olmaksızın belirtilen

zamanda tez savunmasına girmeyen öğrenci başarısız sayılarak enstitü ile ilişiği kesilir.

(14) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans prog-

ramının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmesi için, öğrencinin

azami eğitim-öğretim süresinin dahilinde bir yarıyıl ek süre verilir. Bu süre sonunda tezsiz yük-

sek lisans programının ders yükü, proje yükü ve benzeri gereklerini başarıyla tamamlayan öğ-

renciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Bu süre sonunda başarısız olan öğrencinin ise

enstitü ile ilişiği kesilir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 28 – (1) Tez sınavında başarılı olan öğrenci, enstitü tarafından belirlenen me-

zuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en

az üç kopyasını ve bir adet elektronik kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay

içinde ilgili enstitüye teslim eder. 

(2) Tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine, Enstitü Yönetim Ku-

rulu kararı ile tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü Yönetim Kurulu, talep halinde teslim

süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine

getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin

dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.

(3)  Yüksek lisans programını tamamlayan öğrenciye, enstitü anabilim/anasanat dalı

programının Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adının da yer alacağı Tezli Yüksek

Lisans Diploması verilir. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüsha-

sının enstitüye teslim edilip Enstitü Yönetim Kurulunda kabul edildiği tarihtir.
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(4) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik

ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından Yük-

seköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç

MADDE  29 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı,  öğrenciye  mesleki konularda bilgi

kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.

Ders yükü

MADDE 30 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den

az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi

dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı

proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başa-

rısız olarak değerlendirilir.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması

kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(3) Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda

yeterlik sınavı uygulanabilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programları, ikinci öğretim veya uzaktan eğitim programları

ile de yürütülebilir. 

Süre

MADDE 31 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

lıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak

üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç

yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin ens-

titü ile ilişiği kesilir.

Danışman ataması

MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında her öğrenci için, ders seçiminde

ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya Senato tara-

fından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesine sahip bir öğretim elemanı, en geç birinci

yarıyılın sonuna kadar, anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun görüşü alınarak enstitü ana-

bilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla atanır.

(2) Danışman değişikliği, öğrencinin ve/veya danışmanın ilgili anabilim dalı başkanlı-

ğına yazılı başvurusu, anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü alınarak Enstitü Yönetim Ku-

rulu kararı ile yapılır. Danışman değişikliğinde yeni danışmanın onayı da aranır. Danışman de-

ğişikliği durumunda yeni danışmanla birlikte yeni bir proje konusu belirlenir.

Proje çalışma konusu belirlenmesi 

MADDE 33 – (1) Dönem projesi en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar belirlenir ve proje

dersinin alındığı yarıyılın başladığı tarihten itibaren on beş gün içinde proje konusu,

anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı ile enstitüye bildirilir. 
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Proje sunumu ve sonuçlanması

MADDE 34 – (1) Proje çalışmasından elde edilen sonuçlar, enstitü tarafından belirlenen
proje yazım kılavuzuna uygun olarak yazılmalıdır. Öğrenci proje çalışmasını tamamlayarak,
üç adet kopyasını akademik takvimde belirlenen tarihlerde danışmanına sunar. Danışman, pro-
jenin savunulabilir ve proje yazım kurallarına uygun olduğuna dair yazılı görüşü ile birlikte
proje çalışmasını enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir.

(2) Proje sunumu jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun
önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en
az biri ilgili enstitü anabilim/anasanat dalından olmak üzere üç asıl ve bir yedek öğretim üye-
sinden oluşur. 

(3) Proje sunumunun tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, salt çoğunlukla projeyi ba-
şarılı veya başarısız olarak değerlendirir. Bu karar, jüri başkanı tarafından proje sunumunu iz-
leyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(4) Proje sunumu başarılı bulunan öğrenci, projeyi sunduğu tarihten itibaren bir ay için-
de projenin ciltlenmiş en az bir adet kopyasını ve bir adet elektronik kopyasını enstitüye teslim
eder. Talep halinde Enstitü Yönetim Kurulu projenin teslim süresini en fazla bir ay daha uza-
tabilir.

(5) Proje sunumu başarısız bulunan öğrenci, azami süresi içinde başarısız bulunduğu
yarıyılı takip eden yarıyılda proje dersine tekrar kayıt olmak şartıyla proje konusu değişikliği
talebinde bulunabilir. Yeni proje konusu anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı ile enstitüye
bildirilir. İkinci defa proje sunumunda başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Diploma

MADDE 35 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan ve me-
zuniyet için gerekli şartları sağlayan öğrenci tezsiz yüksek lisans diploması almaya hak kazanır. 

(2) Öğrenciye üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı prog-
ramının Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adının da yer alacağı tezsiz yüksek lisans
diploması verilir.

(3) Mezuniyet için gerekli koşulları yerine getirmeyen öğrenciler, koşulları yerine ge-
tirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin
dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim ku-
rumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kay-
dıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans prog-
ramında alınan dersler Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki
derslerin yerine sayılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Doktora Programı

Amaç

MADDE 36 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel
problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve
yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır. Doktora çalışması sonunda hazırla-
nacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi
yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi beklenir.
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Ders yükü

MADDE 37 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğ-

renciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak

koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere

toplam en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için

de en az kırk iki kredilik on dört ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması

olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur. 

(2) Öğrenci bir yarıyılda uzmanlık alan dersi ve seminer dersi dışında en çok 30

AKTS'ye kadar kredi alabilir.

(3) Seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya ba-

şarısız olarak değerlendirilir.

(4) Seminer ve uzmanlık alan dersi ile ilgili, yönergede belirtilen hükümler uygulanır.

(5) Doktora programlarında öğrenci, danışmanın onayı, enstitü anabilim/anasanat dalı

başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarında

verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş ise en fazla iki, lisans de-

recesiyle kabul edilmiş ise en fazla dört ders seçebilir.

(6) Öğrencinin alacağı derslerin en fazla iki tanesi, yüksek lisans eğitimi sırasında alın-

mamış olmak koşulu ile yüksek lisans derslerinden seçilebilir. Bu dersler mezuniyet için gerekli

olan krediden sayılabilir.

(7) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılamaz. 

(8) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

Süre

MADDE 38 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönem-

den başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl

olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl

olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi

tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler

için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya enstitünün

öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi

kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna

kadar tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini

ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı ola-

mayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine

getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek

lisans programının ders, kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gerekleri yerine getirmek üzere

öğrenciye azami eğitim-öğretim süresinin dahilinde bir yarıyıl ek süre verilir.
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Danışman ataması

MADDE 39 – (1) Doktora programında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, ana-
bilim/anasanat dalı akademik kurul görüşünü alarak her öğrenci için Üniversite kadrosunda
bulunan bir tez danışmanını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı
enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. 

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından
seçilir. Üniversite kadrosunda belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde
Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve
enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danış-
man olarak seçilebilir. Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları
hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış
en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla
tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dı-
şından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. İkinci tez danışmanı; danışmanın
isteği, enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla
atanır.

(3) Enstitü kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders
programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Tez danış-
manı; öğrenciyi öğrenimi süresince alacağı derslere yönlendirmek, bu derslere devamını ve
öğrenim durumunu sürekli izlemek, öğrencinin tez çalışmasını yönetmek ve yönlendirmekle
yükümlüdür. Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar enstitü anabilim/anasanat
dalı başkanı veya program koordinatörü/başkanı tarafından yürütülür.

(4) Danışman değişikliği, öğrencinin ve/veya danışmanın ilgili anabilim dalı başkanlı-
ğına yazılı başvurusu, anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu
kararı ile yapılır. Danışman değişikliğinde yeni danışmanın onayı da aranır.

(5) Danışmanlıkla ilgili diğer hususlarda, yönergede belirtilen hükümler uygulanır. 
Yeterlik sınavı

MADDE 40 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin ala-
nındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine
sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına
girer. Bu Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen koşulları sağlayan ve
yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul
edilmiş olan öğrenci, en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.
Yeterlik sınavına girmeyen öğrenci başarısız olarak kabul edilir.

(2) Yeterlik sınavları enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve
Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından
düzenlenir ve yürütülür. Bir öğretim üyesi, birden fazla doktora yeterlik komitesinde yer ala-
bilir. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla
sınav jürileri kurar. Doktora yeterlik sınav jürisi, biri öğrencinin danışmanı, en az ikisi başka
bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş asıl ve biri başka bir yükseköğretim kuru-
mundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim
elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık
olarak yapılır.
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(3) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı

olan öğrenci sözlü sınava alınır. Doktora yeterlik sınav jürisi, sözlü ve yazılı olarak yaptığı her

bir sınavdan 100 tam not üzerinden en az 75 puan alan öğrenciyi başarılı sayar. Sonuç, enstitü

anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde enstitüye tuta-

nakla bildirilir.

(4) Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan, ilan edi-

len gün ve saatte sınava girmeyen öğrenci yeterlik sınavından başarısız sayılır.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu yazılı ve/veya sözlü sı-

navdan bir sonraki yarıyılda zorunlu haller dışında aynı jüri önünde tekrar sınava alınır. Bu sı-

navda başarısız olan veya sınava girmeyen öğrencinin kayıt yenileyip yenilemediğine bakıl-

maksızın enstitü ile ilişiği kesilir. 

(6) Öğrencinin talebi halinde lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve

en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek

lisans programına geçebilmek için bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında be-

lirtilen yüksek lisans öğrenci kabul şartlarının sağlanması gerekir.

(7) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-

lamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler al-

masını isteyebilir. Öğrenci, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek dersleri başar-

mak zorundadır. Fazladan alınacak ders/dersleri yeterliliği takip eden iki yarıyılın sonuna kadar

başarıyla tamamlamayanların enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez izleme komitesi 

MADDE 41 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için ilgili enstitü anabilim/ana-

sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile bir ay içinde tez izleme

komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından

başka ilgili anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının

atanması durumunda ikinci tez danışmanı isterse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili enstitü anabilim/ana-

sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapıla-

bilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 42 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini

tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu

sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır. Sözlü savunmanın tarihi,

yeri ve saati tez izleme komitesi tarafından belirlenir.

(2) Tez izleme komitesi öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddine

salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret

yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca işlemin bi-

tişini izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tez konusu, etik kurul onayı ge-

rektiriyorsa ilgili etik kurul onayı alındıktan sonra Enstitü Yönetim Kuruluna sunulur.
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(3) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen

sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir. 

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına

sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam

etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay

içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin

enstitü ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi Ocak-Haziran ve Tem-

muz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı ta-

rihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar ya-

pılan çalışmaların özeti ve bir sonraki altı aylık dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğ-

rencinin tez çalışması, komite tarafından salt çoğunlukla başarılı veya başarısız olarak belirlenir.

Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin ens-

titü ile ilişiği kesilir.

(6) İki tez izleme komitesi toplantıları arasında en az dört ay olması gerekir.

(7) Tez izleme komitesi toplantılarının tarihi, saati ve yeri ilan edilmek üzere enstitüye

danışman tarafından yazılı olarak bildirilir.

Doktora tezinin sonuçlanması

MADDE 43 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato ta-

rafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak

savunur.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile

birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman, tezin savunulabilir ve ya-

zım kurallarına uygun olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi anabilim/anasanat dalı başkanlığı

aracılığı ile enstitüye gönderir. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu

alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti ha-

linde gerekçesi ile karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tez savunma sınavına girebilmesi için en az üç başarılı tez izleme ko-

mitesi raporu sunulması ve yönergede belirtilen doktora yayın koşulunu sağlaması gerekir. 

(4) Doktora tez jürisi, danışmanın enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığına teklifi,

enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır.

Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi kendi yük-

seköğretim kurumu dışından olmak üzere danışman dahil beş asıl ve iki yedek öğretim üye-

sinden oluşur. Danışmanın oy hakkı vardır. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın

jüride yer alabilir.

(5) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tezin ken-

dilerine teslim edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde ilgili enstitü müdürlüğüne yazılı olarak

bildirir.

(6) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken

15 (on beş) gün, en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır.  Tez savunma

sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.  Tez savunma
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toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyi-

cilerin katılımına açık olarak yapılır. Jüri, içinden seçtiği bir başkanın yönetiminde savunmayı

yürütür.
(7) Tez savunma sınavının tarihi, saati ve yeri, danışman tarafından anabilim/anasanat

dalı başkanlığı aracılığıyla, ilan edilmek üzere enstitüye yazılı olarak bildirilir.
(8) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak,

tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Jüri tarafından tezi kabul
edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız
bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen
öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden sa-
vunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(9) Tez savunmasında başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde bu Yönetmeliğin
38 inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 44 – (1) Tez savunmasında başarılı olan öğrenci, enstitü tarafından belirlenen
mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, doktora tezinin ciltlenmiş en az
üç adet kopyasını ve bir adet elektronik kopyasını tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir
ay içinde ilgili enstitüye teslim eder. 

(2) İstenen sayıda tezi enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğ-
renci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu, öğrencinin ve/veya da-
nışmanın başvurusu üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine
getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik hakla-
rından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalı programının Yükseköğ-
retim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu
tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edilip enstitü yönetim kurulunda kabul edildiği
tarihtir.

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir
kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yük-
seköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Çalışması

Genel esaslar

MADDE 45 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-
sını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eş-
değeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşu-
luyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar
olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için de en az kırk iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser,
temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

29 Haziran 2020 – Sayı : 31170                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 23



(3) Sanatta yeterlik programında öğrenci, danışmanın onayı, ilgili enstitü anabilim/ana-

sanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile diğer yükseköğretim

kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş ise en fazla

iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş ise en fazla dört ders seçebilir.

Süre

MADDE 46 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin

derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına ba-

kılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul

edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami

süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul

edilenler için altı yarıyıldır.  Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya

enstitünün öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği

kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital,

konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört ya-

rıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden, gerekli

kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla, sanatta yeterlik

tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz

yüksek lisans programının ders, kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gerekleri yerine getirmek

üzere öğrenciye azami eğitim-öğretim süresinin dahilinde bir yarıyıl süre verilir.

(5) Sanatta yeterlik programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

Danışman atanması

MADDE 47 – (1) Her öğrenci için danışmanlık yapacak kendi üniversite kadrosunda

bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların

yürütülmesi için, anabilim/anasanat dalı akademik kurul görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu

kararı ile en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar bir danışman atanır.

(2) Danışmanın, sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil

gibi çalışmalar yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş

olmak gerekir. 

(3) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı, danışman ve öğrencinin birlikte belirleyeceği

tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını enstitüye önerir,

bu öneri Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

(4) Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği du-

rumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da

doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir.

(5) Danışman, nitelikleri ilgili Senato tarafından belirlenen öğretim üyeleri ile doktora/sa-

natta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.
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Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 48 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-

ser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni ilgili Senato tarafından kabul edilen

yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışma-

larını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalış-

malarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar.

Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder.

Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üye-

lerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte

karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin en az üç nüshasını danışma-

nına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı olarak

belirtir ve tezleri enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gön-

derir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının

önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi kendi yükseköğretim

kurumu dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dahil beş kişiden oluşur. Danışmanın

oy hakkı vardır. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itiba-

ren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının

sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü

öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez,

sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla

kabul, ret veya düzeltme kararı verir.  Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler

başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı iz-

leyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başa-

rısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. 

(7) Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay

içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik

çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sa-

natta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tez, sergi, proje,

resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olamayan öğrencilere talepleri

halinde bu Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans dip-

loması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 49 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine

göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından

imzalı nüshasının enstitüye teslim edilip Enstitü Yönetim Kurulunda kabul edildiği tarihtir. 
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(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta

yeterlik tezinin ciltlenmiş en az sekiz kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay

içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci sanatta yeterlik

diploması almaya hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla

bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar

diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde

ilişiği kesilir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin

bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat

MADDE 50 – (1) İlgili tebligat mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, eğitim-öğ-

retim, sınavlar, duyurular ve bunun gibi konularda ilgili enstitü tarafından yapılan ilanlar öğ-

rencinin şahsına yapılmış sayılır. Öğrenci hakkındaki diğer bireysel işlemler, Öğrenci Bilgi

Sisteminden ve öğrencinin resmî kayıtlarda yer alan posta adresine ve/veya öğrenciye Üniver-

site tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilerek yapılır. Öğrenci, Üniversite tarafından

sağlanan e-posta adresine gönderilen iletileri izlemekle yükümlüdür. 

Disiplin

MADDE 51 – (1) Lisansüstü programına kayıtlı öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri

18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğ-

renci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato ve ilgili yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 53 – (1) 2/2/2017 tarihli ve 29967 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Amasya

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2020-2021 eğitim-öğretim yılından önce lisansüstü prog-

ramlara özel öğrenci olarak kabul edilen öğrencilere bu Yönetmeliğin değiştirilen 12 nci mad-

desinin birinci fıkrasının değişiklikten önceki hükmü uygulanır.

(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olan öğren-

ciler doktora programlarına başvurabilir.

Yürürlük

MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Amasya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Uzunköprü 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4527 

—— • —— 
İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4608 
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Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4596 

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

 
 4598 
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Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 4609 

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

 
 4599 

—— • —— 
Edirne 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4535 
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Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 4603/1-1 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Bursa İli İznik Belediye Başkanlığından: 
 

İhale Konusu 
İşin; 

Niteliği Gayrimenkul Satışı 

Miktarı 
Bursa İli, İznik İlçesi, Şerefiye Mahallesi 487 sayılı parselde kayıtlı 15.350,00 m²’lik 
arsa üzerinde yer alan 14 adet bungalov evi 1 idari bina 1 restaurant ve 1 depo 
bulunan turistik tesis 

Yeri Bursa İli, İznik İlçesi, Şerefiye Mahallesi 487 sayılı parselde kayıtlı taşınmaz.  

İhale 
Şartname ve 

eklerinin; 

Alınacağı Yer 
İznik Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü  
Selçuk Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi No:4 İznik / BURSA 

Hangi 
Şartlarda 
Alınacağı 

İhaleye girecek olan isteklilerin şartname ve eklerini 200,00.-TL bedel karşılığında 
satın almaları zorunludur. İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri ücretsiz olarak 
mesai saatleri içinde yukarıda yazılı adreste görülebilir. Şartname bedeli; Mali Hiz. 
Müdürlüğü Gelir Şefliği’ne yatırılacaktır. 

İhalenin; 

Yapılacağı 
Yer 

Belediye Hizmet Binası  
Şehit Piyade Komando Çavuş Fehmi BARÇIN  
Gençlik ve Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonu Selçuk Mahallesi  
Rauf Denktaş Caddesi No:4 İznik/BURSA 

Yapılacağı 
Tarih/Saat 

10.07.2020 Cuma günü Saat 11:00’da  

Usulü 
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre kapalı teklif (artırma) 
usulü. 
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Tahmin Edilen Bedel 3.900.000,00.TL (K.D.V. Dahil) 

Geçici Teminatı  117.000,00 TL 

Tekliflerin; 

Verileceği 

Yer 

Belediye Hizmet Binası Şehit Piyade Komando Çavuş Fehmi BARÇIN Gençlik ve 

Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonu Selçuk Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi 

No:4 İznik/BURSA adresinde toplanacak Komisyona verilecektir. 

Son Teklif 

Verme Tarihi 

ve Saati 

İhalelerin yapılacağı tarihlerde (10.07.2020) saat: 10:00 

İhaleye katılma belgeleri; İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde 

komisyona sunacaklardır. 

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

b) Gerçek kişi istekliler; 
1- İkametgah belgesi  

2- Noterden tasdikli imza beyannamesi  

3- Muhtarlıktan veya noterden, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış nüfus cüzdan 

sureti  
4- İznik Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur belgesi 

c) Tüzel Kişi İstekliler; 

1- Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan 

veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair 
belge  

2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi ve bu hususları tevsik 

eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri  

d) Ortak katılım olması halinde (örneği şartname ekinde verilen) Ortak Girişim 
Beyannamesi  

e) Vekaleten katılınması halinde, katılanın Noter tasdikli Vekaletnamesi ve noter tasdikli 

imza beyannamesi  

f) 2886 Sayılı D.İ.K.’unda belirtilen tahmin edilen bedelin % 3’ü oranında geçici teminat 
g) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu 

h) Yer görme belgesi (örneği şartname ekinde verilmiş taraflarca onaylı olacak) 

ı) Teklif mektubunu içeren iç zarf, 

İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerin aslını veya noter tasdikli 
suretleri ile birlikte teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç son teklif verme tarih ve 

saate kadar, ihalenin yapılacağı adresteki komisyona, sıra numaralı alındılar karşılığında teslim 

etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 
Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

 4548/1-1 
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6 KALEM MAKİNE, TEÇHİZAT İLE LABORATUVAR CİHAZLARI  
SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacı "6 kalem 

Makine, Teçhizat ile Laboratuvar Cihazlarının", Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi 
kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine ve malzeme listesine uygun şekilde, ihale ek şartları 

listesinde belirtilen şartlar dahilinde, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri 

şeklinde olacaktır. 
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (malzeme listesine göre) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 
hesabına yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartname, malzeme listesi, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek 

şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. 

maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 06.07.2020 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 

edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamelerine ve 

malzeme listesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler 

komisyonca belirlenecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir. 
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İstekliler ihale konusu malzemelerin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, her 

kısım için ayrı ayrı kısmi teklifte de bulunabileceklerdir. 
7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
 4604/1-1 
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HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından: 
İşin adı: 6-9 Ton Eimco akülü lokomotif endüvi ekipmanları tamiri ve şarj redresör 

trafosu dönüşümü hizmeti işi 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan 
Kurumumuz yönetmeliği hükümleri çerçevesinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2020/314993 
Dosya No  :  2027838 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : BÜLENT ECEVİT CADDESİ NO: 125 ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0 372 252 40 00 (70 Hat) 
  Faks : 0 372 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi :  
2 - İhale konusu malın: 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 6-9 Ton Eimco akülü lokomotif endüvi ekipmanları 

tamiri ve şarj redresör trafosu dönüşümü hizmeti            
(5 kalem) 

b) Teslim yeri : Karadon Taşkömürü İşletme müessesesi Elektro 
Mekanik İşletme Müdürlüğüne teslim edilecektir. 

c) teslim tarihi : İşe başlanmasına müteakip 60 takvim günü 
3 - İhalenin: 
a) yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 
  Satınalma Dairesi Başkanlığı 
  Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK 
b) tarihi ve saati : 16.07.2020 - 15:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

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

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

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

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

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

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu 
e) Şartnamede 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 ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 
h) Şartnamenin 16 ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 
ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

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

4.1. Akümülatör bataryaları için ATEX teçhizat direktifine göre Avrupa Konseyince 
onaylanmış bir kalite kontrol kuruluşu tarafından tanzim edilmiş, Grup 1 (Metan) içeren ortamlara 
uygunluk sertifikası teslimatla birlikte sunulacaktır. Bataryalar, ATEX Grup 1 (Metan) içeren 
ortamlara uygun sertifikalı hücrelerden oluşacaktır. Sertifikalar; hücreler için ATEX teçhizat 
direktifi Ek-3 AB (94/9/AT için, AT) Tip İncelemesi Modülüne göre, bu hücreler kullanılarak 
imal edilecek bataryalar için ise ATEX teçhizat direktifi Ek-9 Modül G: Birim doğrulamasını esas 
alan uygunluk kapsamında teslim edilen her üniteyi (seri no. ile) içerecek şekilde olacaktır. 
Hücrelere ilişkin ATEX sertifikası İdari Şartname 7.3 maddesine uygun olarak, bataryaların ise 
Birim Doğrulama Modülüne göre düzenlenecek sertifikalarının asılları teslimatla sunulacaktır. 
Birim Doğrulama Modülündeki ekipman tanımında (Madde 4), üretici kodlaması yanında Teknik 
Şartnamede tanımlanan Akümülatör bataryaları tiplerine göre “(6 tonluk EIMCO lokomotifler 
için)’’ “(9 tonluk EIMCO lokomotifler için)’’ ile ‘’(17 tonluk EIMCO lokomotifler için)” ifadesi 
de yer almalıdır. ATEX sertifikalarının halen geçerli olduğunun, sertifika kuruluşunun resmi web 
adreslerinden doğrulatılabilmesi halinde, sorgulama linkini içeren ekran çıktısı eklenecektir. 
Kurumumuzca yapılacak sorgu ile doğrulanması halinde bu ekran çıktısı, Atex sertifikasının 
geçerliliğini gösteren ek belge olarak sayılacaktır 

4.2. Fiyat avantajından yararlanmak isteyen yerli malı teklif eden yerli istekliler, TOBB 
ya da TESK’e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı belgesini teklif dosyasında sunacaklardır. 

4.3. Ürünlere ilişkin tanıtıcı kataloglar teklifle birlikte verilecektir. 
4.4. Teknik Şartname cevapları teklifle birlikte verilecektir. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 
5.1. En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Yerli malı teklif eden yerli istekliye 

ihalenin her bir kaleminde % 10 (yüzde on) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır 
6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

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

8 - Teklifler en geç 16.07.2020 PERŞEMBE günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 
sorumlu değildir. 

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

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

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

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

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

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

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

İlan olunur. 4430/1-1 
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EMNİYETLİ AYAKKABI VE BOT ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
TTK İHTİYACI OLARAK EMNİYETLİ AYAKKABI VE BOT ALIMI 4734 SAYILI 

KAMU İHALE KANUNUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE 
İHALE OLACAKTIR 

1 - İdarenin: 
İHALE KAYIT NO : 2020/329593 
a) Adresi : TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU  
  GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0 372 252 40 01 (30 Hat) 
  Faks : 0 372 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi : satınalma@taskomuru.gov.tr 
2 - İhale konusu malın 
a) niteliği, türü ve miktarı : Emniyetli Ayakkabı 1.382 çift, Yüksek Gerilim 

Elektrikçi (İzole) Ayakkabı 193 çift, Yüksek Gerilim 
Elektrikçi (İzole) Botu 100 çift, Kaynakçı ve Dökümcü 
Botu 144 çift, Elektrikçi Yazlık ayakkabı 27 çift 

b) teslim yeri : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Makine 
ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri 
Şube Müdürlüğü Ambarları 

c) teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 takvim 
gününde teslim edilecektir. 

3 - İhalenin: 
a) yapılacağı yer : Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK 
b) tarihi ve saati : 21.07.2020 - 15.00 
c) dosya no : 2031206 
4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

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

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, 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 idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat, 
f) İdari şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 



Sayfa : 166 RESMÎ GAZETE 29 Haziran 2020 – Sayı : 31170 

 

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 
ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş 
ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 
beyannamesi, 

j) İdari şartnamenin 16 ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

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

ayrı verilmesi zorunludur. 
Yabancı istekliler, İdari şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 
kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler. 

4.2. Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin 
taşıması gereken kriterler ile Benzer iş olarak kabul edilecek işler ait kriterler İdari Şartname 
Madde 55 de belirtilmiştir. 

4.2.1. Firmalar 1 ‘er çift numune vereceklerdir. (Teknik Şartname 3.2 maddesi) Emniyetli 
ayakkabılara ait TS EN ISO 20345 veya EN ISO 20345 Standardına Uygunluk Belgesi ve AT Tip 
İnceleme Belgesi ile üreticiye ait ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesini teklifleri ile birlikte 
vereceklerdir. Bu belgeleri bulunmayan ayakkabı ve botlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 
Belgeler uluslararası akredite olmuş kuruluşlar tarafından verilmiş olacaktır. 

4.2.2. Benzer iş olarak Kabul edilecek işler İdari Şartname 55.3.1. maddede belirtilmiştir. 
5.1. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir. 
5.2. İsteklilerce verilecek kısmi teklifler, ihale konusu alımın tamamını kapsayabilecektir. 

Ancak her bir iş kalemi miktarı için kısmi teklif kabul edilmeyecektir 
6 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 
görülebilir ve şartnameler 50.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.. 

8 - Teklifler, en geç 21.07.2020, saat 15.00’e kadar T.T.K. Satınalma Daire Başkanlığı 
Bülent Ecevit Cad. No: 125 Mithat paşa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadan doğabilecek gecikmelerden 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 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden 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 geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

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

maddeler uygulanır. 
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

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

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

İlan olunur. 4662/1-1 
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YAPIM VEYA ONARIM KARŞILIĞI KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 
Mülkiyeti Kadı Mehmet Efendi Vakfına ait olan, Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Sümer 

Mahallesinde bulunan, tapunun (1591) Ada, (81) Parselinde kayıtlı tarla vasıflı taşınmaz üzerine 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisinin 09.03.2020-80/77 sayılı Kararında belirtilen 
şartlar çerçevesinde 35 (Otuz beş) yıl süreyle İnşaat veya onarım yapılmak üzere 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü yapım veya onarım kira ihalesine 
çıkartılmıştır. 

İŞİN ADI : Kayseri- Kocasinan İlçesi, 1591 Ada, 81 Parsel, (1/1000 
ölçekli uygulama imar planına göre ifraz şartlı) 35 Yıl 
Süreli Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama İşi. 

 
İLİ Kayseri İLÇESİ Kocasinan 
MAHALLESİ Sümer SOKAK Turgut reis Cad. 
CİNSİ Tarla YÜZÖLÇÜMÜ 18.860,00 m2 
PAFTA NO. --- ADA/ PARSEL 1591/81 
 
VAKIFLAR MECLİSİ KARAR  
TARİH VE SAYISI : 09.03.2020-80/77 
İHALE USULÜ : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesi 

gereği kapalı teklif usulü 
İŞİN NEVİ VE NİTELİĞİ : Yukarıda özelliği belirtilen taşınmaz Vakıflar Genel 

Müdürlüğünün 12.03.2020 - tarih 37441 sayılı yazısı ile 
Vakıflar Meclisinin 09.03.2020-80/77 sayılı Meclis 
Kararlarında belirtilen şartlar çerçevesinde 35 (Otuz beş) 
yıl süreyle (1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre 
ifraz şartlı) inşaat Yapım veya Onarım Karşılığı 
Kiralama ihalesi işi. 

İŞİN TAHMİNİ 
BEDELİ : 16.682.752,00 TL (onaltımilyonaltıyüzseksenikibin 

yediyüzelliikitürklirası) (yapım/onarım (inşaat) maliyeti 
ile yapım/onarım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira 
bedeli toplamıdır.) 

GEÇİCİ TEMİNAT : 500.483,00 TL (Beşyüzbindörtyüzseksenüçtürklirası) 
  (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3’üdür.) 
İHALE TARİH VE SAATİ : 16.07.2020 - 14:30 
I - Mülkiyeti Kadı Mehmet Efendi Vakfına ait olan, Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Sümer 

Mahallesinde bulunan, tapunun (1591) Ada, (81) Parselinde kayıtlı tarla vasıflı taşınmaz üzerine 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisinin 09.03.2020 - 80/77 sayılı Kararlarında belirtilen 
şartlar çerçevesinde 35 (Otuz beş) yıl süreyle yapım veya onarım karşılığı ihalesi işinde; 

1) Kira süresinin; yer teslimi tarihinden itibaren ilk 3 yılı inşaat süresi olmak üzere toplam 
35 yıl olması, 
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2) Kira bedellerinin yer teslimi tarihinden itibaren; 
a) 1.yıl; YILLIK kirasının; 30.000,00.-TL (OtuzbinTürkLirası)+(İhalede oluşan artış 

miktarı) olması, 2. ve 3. Yıllar yıllık kira bedellerinin, her yıl bir önceki yılın Yurt İçi TÜFE on 
iki aylık ortalaması (Artışa esas Yurt İçi TÜFE oranı; Bir önceki yılın aylık kira bedelinin Türkiye 
İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Yurt İçi Tüketici Fiyat Endeksi on iki aylık ortalamalara 
göre değişim oranlarının geriye dönük on iki ayın aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır) 
oranında artırılarak belirlenmesi, 

b) İşletme süresinin ilk yılında (kiralama süresinin 4. yılı) YILLIK 814.824,00 TL + 
(İhalede oluşan artış miktarı) Önceki üç yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim) artışı, 

c) Devam eden yıllarda, sözleşme süresi sonuna kadar aylık kira bedellerinin her yıl bir 
önceki yılın Yurt İçi TÜFE on iki aylık ortalaması oranında artırılarak belirlenmesi, 

3) Sözleşme tarihinden itibaren inşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın 
başka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin Yüklenici tarafından sağlanması, 

4) Yüklenicisi tarafından vakıf taşınmaz ve inşaat üzerine hiçbir suretle haciz, ipotek, 
teminat vb. yükümlülüklerin konulmaması, 

5) Sözleşme imzalandıktan sonra, yüklenicinin talebi, İdarenin ve ilgili diğer 
kurum/kuruluşların uygun görmesi kaydıyla ihale konusu işte imar planı değişikliğine bağlı olarak 
ya da mevcut imar durumu ve varsa diğer koşulların elverdiği ölçüde proje ve/veya fonksiyon 
değişikliği yapılması halinde, yeniden değerlendirme yapılması ve aylık kira gelirinin yeniden 
belirlenmesi, belirlenecek yeni bedelin, ihalede belirlenen kira bedelinin altına düşürülmemesi, 
söz konusu ekspertiz raporunda kira bedellerinin tespitinde kullanılan parametrede (brüt alan), bir 
değişiklik olması halinde, sözleşmeye esas kira bedellerinin de ilgili parametredeki artış oranında 
artırılması, zorunlu nedenlerle azalma öngören bir değişiklik olması halinde ise, sözleşmeye esas 
kira bedellerinde bir değişiklik yapılmaması, ancak söz konusu azalmanın, toplam parametre 
miktarının %25 ‘i veya daha yüksek bir oranda olması durumunda tarafların karşılıklı anlaşmak 
suretiyle sözleşmeyi sonlandırabilmesi, 

6) Taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre ifrazının yapılarak ifraz sonrası 
oluşacak imar parseli üzerine gerekli avan ve uygulama projelerinin hazırlatılması, ilgili tüm 
kurum ve kuruluşlardan tesislerin inşaatı ve kullanımı için gerekli tüm izinlerin alınması, ilgili 
kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak her türlü masrafın karşılanması, işin tüm finansmanının 
sağlanarak inşaatın fiilen gerçekleştirilmesi ve tesislerin işletmeye açılmasına ilişkin tüm 
yükümlülüklerin yükleniciye ait olması, 

7) 3194 sayılı İmar Kanunu’na göre İnşaat ruhsatı alınabilmesi için İdaremize ait 
parselden terk edilmesi gereken kısım var ise, istikamet rölövesinde gösterilmesi halinde bedelsiz 
olarak terk edilmesi, ancak terk oranının (% 45)'in üzerinde olması halinde, bu oranı aşan kısmın 
bedelinin emlak vergisi değeri üzerinden hesaplanarak yükleniciden tahsil edilmesi, 

Şartlarıyla, ilgili mevzuat kapsamında "Ticari İşletme" olarak kullanılmak üzere 35 yıl 
süreyle yapım veya onarım karşılığı kira ihalesidir. 

II - İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Sahabiye Mahallesi Bor Caddesi No: 4 
Kocasinan/KAYSERİ adresinde bulunan Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının    
2. katında toplanacak olan İhale Komisyonunca yapılacaktır. 
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III - İhale dökümanı, Sahabiye Mahallesi, Bor Caddesi No: 4 Kocasinan/Kayseri 
adresindeki Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü (1). kat Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğünde 
görülebilir. İhale Dokümanı 500,00 TL bedel karşılığında satın alınabilir. 

IV - İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; İstekliler aşağıda dış zarf (dış zarf ön 
yüzü istekli bilgileri yazılacak kapatılıp yapıştırılan yerler imzalanacak.) içerisinde istenilen 
belgeleri yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 1. 
katında bulunan Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. 

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
a)Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. 

bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek: 1), 
b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya 

ilgili meslek odası belgesi, 
b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya 

Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline 
kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış 
sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin 
bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış 
olması gerekir.) 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 
eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz 
edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.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 sirkülerinin 
aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale 
tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek: 2) veya geçici teminat bedelinin 
yatırıldığına dair makbuz, 

f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim 
Beyannamesi(Ek:3) 

g) Tahmin edilen bedelin %10'a kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini 
gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek: 4) (Banka referans mektuplarının 
ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra - ilk ilan günü dahil - düzenlenmiş olması 
gerekmektedir.) 



Sayfa : 170 RESMÎ GAZETE 29 Haziran 2020 – Sayı : 31170 

 

h) Tahmin edilen bedelin % 50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik 
karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden 
alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait 
İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının 
İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında 
yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif 
bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si 
değerlendirilir. 

h.1. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve 
kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi, 

h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide 
karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı 
aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter 
tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi, 

h.3. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü 
yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki 
İnşaat Ruhsat Belgesi, 

İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında 
inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde 
belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt 
Yüklenici Taahhütnamesi (Ek: 5). (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve 
kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır. İhalenin alt 
yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt 
yüklenicilere ilişkin belgeler ve İdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında 
yapılacak noter onaylı sözleşmenin bir sureti, iş bu şartnamenin 27.2. ve sözleşmenin 10.5 
maddesinde öngörülen sürelerde İdareye teslim edilir. 

ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair 
belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli 
sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi 
borcu olmadığına dair belge, 

i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde 
prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik 
Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair 
belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama 
aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması, 

j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden 
Yasaklılık Durum Formu (Ek: 6), 

k) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme 
Formu (Ek: 7), 
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l) örneğine göre hazırlanacak teklif mektubunu (Ek:8) içeren iç zarf (teklif mektubu 
gerekli yerleri doldurularak içine konulan iç zarfın ön yüzüne istekli bilgileri yazılacak kapatılıp 
yapıştırılan yerler imzalanacak.) 

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri 
temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce 
onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini 
vermek zorundadır. 

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, 
sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama 
gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 
Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret 
Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir. 

V - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya 
dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 83. maddesine göre 
yasak fiil ve davranışlarında bulunup, ihalelere katılmaktan geçici yasaklama kararı alınanlar ile 
ihale üzerine kalıp da İdaremizle sözleşme yapmayıp, ihalelerden yasaklama kararı alınanlar, 
yasaklılık süresi sonuna kadar bu ihaleye giremeyecektir. 

VI - İhaleye katılabilmek için; İhale Şartnamesinin 6.ncı maddesine göre hazırlayacakları 
tekliflerini, aynı şartnamenin 7 nci maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale tarih ve 
saatine kadar Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 1. katındaki Yatırım ve Emlak 
Şube Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. 

VII - İsteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan 
istekli/isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir. 

VIII - Teklif dosyası, Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası, 1. Kat, Yatırım 
ve Emlak Şube Müdürlüğüne verilecek olup, dosyalar İdareye verildikten sonra dosya içerisindeki 
herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak 
müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

IX - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek 
gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

X - Bu işe ait yayınlanmış olan tüm ilan bedelleri Sözleşme yapılmadan önce yüklenici 
tarafından defaten İdaremize yatırılacaktır. 

XI - İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
XII - İş bu ilan metni, mevzuatı gereği yer alması gereken özet bilgileri içermekte olup 

detaylı bilgi için bu işe ilişkin hazırlanan şartname, sözleşme ve ihale dosyasının incelenmesi 
gerekmektedir. 

TEL : 0 (352) 222 66 40 Dahili: 7300  
FAKS : 0 (352) 231 05 87  
E-MAİL :kayseri@vgm.gov.tr. 
İlan olunur. 4447/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Çorum Belediye Başkanlığından: 
İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait, Ayarık Mahallesinde bulunan 

imar planında 2 kat Ticaret Alanı işaretli aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet 
İhale Kanununun 35/a. Maddesine istinaden Kapalı Teklif Artırma Usulü ile hazırlanan 
şartnamesi dahilinde satılacaktır. 

 
MAH. CİNSİ PAFTA ADA PARSEL MİKTAR m² TAHMİNİ BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT 

AYARIK ARSA 114 4895 2 1541,46 3.000.000,00.- (TL) 90.000,00.-(TL) 

 
Şartname: Şartname ve Ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 500,00 TL 

karşılığında temin edilebilir ve görülebilir. 
İhale Tarihi ve Yeri: 21.07.2020 Salı günü saat: 14.00’ da Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, 

Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır. 
İsteklilerde Aranan Belgeler:  
A) Tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon numarası ve fax numarası ile varsa 

elektronik posta adresi  
B) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri  
C) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri  
D) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil 
gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri  

E) Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli 
vekâletnamesi ve noter tasdikli imza sirküleri  

F) Geçici Teminata ait belge (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun)  
G) Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki 

teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca 
teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına 
teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir. Her 
ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir 
konulamaz  

H) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi  
I) İhale şartname bedelini yatırdığına dair makbuz.  
İ) İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) 

Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilat Biriminden alacakları yazı. 
* Tekliflerin en geç 21.07.2020 Salı günü saat: 14.00’a kadar Belediyemiz Hizmet Binası 

5. Katta bulunan İhale Komisyon (Encümen Başkanlığı) Başkanlığına teslim edilmesi 
gerekmektedir. İhaleye katılacakların, İhalenin yapılacağı saatten önce yukarıda istenen belgeleri 
eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Belirtilen tarih ve saatten 
sonra verilen teklifler ile posta ile geç gelen teklifler kabul edilmeyecektir. Keyfiyet ilan olunur. 

 4673/1-1 
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3 YILDIZLI TERMAL TESİSLERİN KİRALAMA  
İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Hamamözü Belediye Başkanlığından: 
MADDE 1 - Mülkiyeti Hamamözü Belediyesine ait Amasya İli, Hamamözü İlçesi, 

Arkutbey Mahallesi, Şehit Metin Abdullah Özışık Sokak, No:2 adreste, 66 ada, 3865 parsel 
üzerinde bulunan 3 Yıldızlı Termal Tesisler, (5 adedi suit olmak üzere 63 oda 136 yatak kapasiteli 
200 kişilik restoran 150 kişilik konferans salonu bay ve bayan ayrı ayrı olmak üzere Türk 
hamamları kür havuzları kapalı yüzme havuzları tedavi üniteleri oyun salonu, kütüphane ve 
kafeterya bölümlerinden oluşan) 14.016,00 m² yüzölçümlü taşınmazın tamamı 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanunun 35. maddesi a. bendi gereğince Kapalı Teklif Usulünde artırım uygulanarak 
aşağıdaki bilgiler dahilinde kiralama ihalesi yapılacaktır. 

Kiraya Verilecek 3 Yıldızlı Termal Tesisler ve İhale Bilgileri ; 
Mahalle, Ada, Parsel Bilgileri : Arkutbey Mahallesi, 66Ada, 3865 Parsel, 
Muhammen Bedel (126 Aylık Kira Bedeli) :  5.040.000,00 TL.+KDV. 
Geçici Teminat Oranı ve Miktarı : Muhammen Bedelin % 3 ü oranında olup 151.200,00 

TL dir. 
Kira Süresi : 10 Yıl 6 Ay (126 Ay) 
İhale Tarihi ve Saati : 28.07.2020 Salı Günü Saat :14:00 
İhalenin Yapılacağı Yer :  Amasya İli, Hamamözü İlçesi, Arkutbey Mahallesi Cumhuriyet 

Meydanı No:2 adresinde bulunan Hamamözü Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Zemin Kat 
Belediye Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

İhale Usulü : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. Maddesi a. Bendi Kapalı Teklif 
Artırma Usulü 

MADDE 2 - İhaleye ait şartname, 27.07.2020 Pazartesi günü saat 16.00’a kadar 
Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 500,00 (Beşyüz)TL. bedel ile satın alınabilir veya 
ücretsiz görülebilir. 

MADDE 3 - İhaleye katılacak olanlar, 2886 Devlet İhale Kanunun ilgili maddelerine göre 
hazırlanacak ihale belgelerini ve ihale tekliflerinin 28.07.2020 Salı Günü saat 14:00’a kadar 
Belediye Encümenine teslim edecektir. 

MADDE 4 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıda belirtilen şartlar aranır; 
1) İstekli Gerçek Kişi ise; 
a) Türkiye’de kanuni ikametgâhının olması. 
b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi,(Türkiye’de tebligat için adres gösterecektir.) 
c) Nüfus cüzdanı, cüzdan fotokopisi. 
2) İstekli Tüzel Kişi ise; 
a) Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare 

merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl 
içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. 
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b) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

c) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin 

yönetimindeki görevleri belirten Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 

sirküleri. 

d)Tüzel kişilerin, Vergi kimlik numarası ve Vergi levhası fotokopisi. 

3)Ortak Girişim ise: 

Tüm ortaklarca imzalanmış noter onaylı ortaklık sözleşmesi, ortakların tebligat adresleri, 

kimlik belge fotokopileri, ortakların noter onaylı imza sirküleri. 

4) İstekliler Adına Vekaleten Katılma Halinde; 

a) İstekli veya İstekliler adına ihaleye katılması halinde, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza 

beyannameleri vermesi. 

5) Tüm İsteklilerden; 

a) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz, 

b) Muhammen bedelin %3 ünden az olmamak üzere geçici teminat,  (2886 sayılı yasanın 

26. maddesine belirtilen esaslara göre düzenlenmiş). 

c) İhaleye iştirak edecekler tarafından her sayfası imzalanmış şartname. 

d) İhaleye katılabilmesi için; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden ilan tarihi 

itibari ile alınmış Hamamözü Belediyesine borcu olmadığına dair belge. 

e) İhale mevzuatı hükümlerince kesinleşmiş SGK pirim borcu olmadığına veya borcun 

taksitlendirilmiş olduğunu gösteren ihale tarihinden önceki 3 ay içerisinde düzenlenmiş belge  

veya barkotlu internet çıktısı. 

f) İlgisine göre düzenlenmiş noter onaylı imza sirküleri, vergi kaydı, kayıtlı bulunduğu 

meslek odası veya sicilinin kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasına kaydının gösteren belgeler. 

g) Vergi borcu olmadığına dair ihale tarihinde geçerlilik süresi dolmamış belge. 

h) İhale yasaklısı olmadığına dair belge veya beyan. 

ı) İhale şartnamesine uygun teklif zarfı. 

i) Kiraya verilecek tesislerin işletme ve sınıfı ve derecesinden daha düşük olmamak üzere 

geriye dönük son 15 yıl içerisinde alınmış en az 5 yıl süreli en az 3 yıldızlı turizm işletmeciliği 

belgesi veya geriye dönük son 15 yıl içerisinde en az 5 yıl süreli kaplıca işletmeciliği 

belgelerinden bir tanesini ibraz etmeleri gerekmektedir. 

MADDE 5 - Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

MADDE 6 - İdare ihaleyi yapıp, yapmamakla serbesttir. 

İLAN OLUNUR. 

 4571/1-1 
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TAŞINMAZIN ARSA SATIŞI KARŞILIĞI HASILAT PAYLAŞIMI YÖNTEMİYLE 
SATILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanlığından: 
Yeşilyurt İlçe sınırlarında yer alan Belediyemiz mülkiyetindeki Topsöğüt / Karşıyaka 

Mahallesi 305 Ada 2 Parsel Sayılı Taşınmazın Arsa Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşımı Yöntemiyle 
Satılması” işi ihalesi, Yeşilyurt Belediye Meclisinin 11.06.2020 tarih ve 151 sayılı kararı ve 
Belediye Encümeninin 18.06.2020 tarih ve 428 sayılı kararı ile 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununun 36. maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı 
bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1) İdarenin Adı-Adresi ve İletişim Bilgileri: 
a. Yeşilyurt Belediye Başkanlığı 
b. Karakavak Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Maşti Karşısı C Blok No: 127 Yeşilyurt/ 

Malatya Telefon ve Faks numarası: 0 (422) 377 77 77 (4163) ve 0 (422) 238-33-53 
2) İşin Adı: “305 Ada 2 Parsel Sayılı Taşınmazın Arsa Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşımı 

Yöntemiyle Satılması İşidir. 
3) İşin Niteliği: Yeşilyurt ilçesi sınırları içinde mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait olan 

Topsöğüt / Karşıyaka Mahallesi 9.460,70 m² alanlı 305 ada 2 parselde, plandaki emsal hakkı 
kullanılarak yapılacak taşınmazın idarece verilecek projelerine uygun, her türlü üstyapı, teknik 
altyapı ve çevre düzenlemesinin yapılması, pazarlanması ve satışı ile idare (Belediye) gelir 
payının ödenmesidir. 

 

Satışı Yapılacak 
Yer 

Ada ve 
Parsel 

No 
Fonksiyonu 

Taşınmaz 
Alanı 
(m2) 

Emsal 
Oran 
(%) 

Emsale Esas 
İnşaat Alanı 

(m2) 

Doküman 
Bedeli 

İlan Tarih ve 
Saati 

Topsöğüt/ 
Karşıyaka Mah. 

305 Ada 2 
Parsel 

305/2 Konut + 
Ticari Alan 9.460,70 150 14.195,01 

500,00  
TL 

09.07.2020 
11:00 

 
4) Muhammen Bedel: 4.730.350,00-TL (DörtMilyonYediYüzOtuzBinÜçYüzElli- 

Türklirası) İlgili kanun gereği Belediye mülkleri K.D.V.’den istisnadır. 
5) Geçici Teminatı (%3): 141.910,50-TL (YüzKırkBirBinDokuzYüzOn-Türk Lirası-Elli 

Kuruş) 
6) İhalenin Yeri ve Zamanı: 
a. Yapılacağı Yer: Karakavak Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Maşti Karşısı C Blok       

No: 127 Yeşilyurt/ Malatya 
b. Tarihi ve Saati: 09/07/2020 Perşembe günü saat: 11:00 
7) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati: 09/07/2020,Perşembe günü saat: 11.00 
8) Tekliflerin Verileceği Yer: Karakavak Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Maşti Karşısı C 

Blok No: 127 Yeşilyurt/ Malatya 
9) İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler: 
a. Adres Beyanı: Türkiye’de Tebligat için adres beyanı 
b. İkametgah Belgesi: Kanuni ikametgah sahibi olduğunu gösteren belge. 
c. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi: 
1. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 
tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge 

d. İmza Sirküleri: 
1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri/ 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, 

e. Teklif Mektubu: (2886 sayılı Yasanın 37. maddesine uygun), 
f. Geçici Teminat: (2886 sayılı Yasaya uygun), 
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g. Vekâletname ve imza sirküleri: İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli 
adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekaleten katılanın noter 
tasdikli imza sirküleri. 

h. Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi: Ortak girişim olması halinde 
Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi (ihale üzerine kaldığında noter 
tasdiki yapılacaktır). Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (b) ve (c) 
fıkralarına göre temin edecekleri belgeler. 

i. Mali Durum Belgeleri: İstekli firmaların bu işi yürütebilecek mali kapasiteye sahip 
olduğunu gösteren Mali Durum belgesi verecektir. Bunun için hem banka referans mektubu hem 
de toplam ciro durumlarını gösteren belgeleri sunmak zorundadırlar. 

j. Bankalardan (Katılım Bankaları dahil) veya finans kurumlarından alacakları Genel 
Müdürlük teyitli Banka Referans mektuplarının kullanılabilir nakit kredi toplamlarının en az 
10.000.000,00 -TL (OnMilyon-TürkLirası)’ndan az olmadığını belgelemeleri gerekmektedir. 
Ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı karşılayabilmesi durumunda diğer 
ortaklarda bu şart aranmaz. 

k. İhalenin yapıldığı yıldan önceki mali döneme ait toplam cirosunu gösteren gelir 
tablolarının Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ya da Vergi 
dairelerince onaylanmış nüshalarını verecektir. Toplam cironun en az 7.000.000,00-TL 
(YediMilyon-Türk Lirası) olması gerekmektedir. Toplam ciro Yıllara Yaygın İnşaat işi yapan 
firmalarda; Toplam Ciro = Net Satışlar + ( Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri-Bir 
Önceki Yıl Yıllara Yaygın İnşaat Onarım Hakedişleri) şeklinde hesaplanacaktır. Bir Önceki yılın 
gelir tablosunun yeterlilik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın 
gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının 
ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İsteklinin iş ortaklığı 
olması halinde ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı karşılayabilmesi 
durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz. 

l. İş Deneyim Belgeleri: Kamu ya da özel sektörde son onbeş yıl içinde kendilerine ait ve 
tek bir iş kapsamında en az toplam 5.000,00 m² komple bina inşaatını tamamlamış olduklarını 
gösteren ilgili belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti iş deneyim olarak kabul edilecektir. 
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı 
karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz. 

m. Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler: Komple bina, Konut, Hastane, Ticaret 
Merkezleri, Turistik Tesisler, Kültür, Eğlence ve Dinlenme Tesisleri, İmalathane, Fabrika vb. 
tamamlanmış inşaat işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 

n. Teknik Personel Taahhütnamesi: İsteklinin, iş kapsamında teknik personeli temin 
edeceğine veya çalıştıracağına dair taahhütname. 

o. Makine, Araç Taahhütnamesi: İsteklinin, iş kapsamında araç ve iş makinalarını temin 
edeceğine veya bulunduracağına dair taahhütname. 

p. Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. 
maddesinde yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname. 

q. İhale Dokümanlarının Kabul Edildiğine Dair Taahhütname: İhale dokümanında 
bulunan tüm evrak ve envanterleri “İnceledim, Okudum ve Kabul Ediyorum” ifadesi geçecek 
şekilde kabul ettiğine dair taahhütname. 

10) Şartname ve Eklerinin Görülmesi ve Temini: Şartname ve ekleri, Yeşilyurt Belediye 
Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü Karakavak Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Maşti Karşısı 
C Blok No:127 Yeşilyurt/ Malatya adresinde ücretsiz görülebilir veya 500,00-TL (Beşyüz-Türk 
Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. 

11) Teklif Dosyalarının Teslimi: İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen 
belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da 
içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü 09/07/2020 Perşembe Günü) saat 10:59'a kadar Destek 
Hizmetleri Müdürlüğü Karakavak Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Maşti Karşısı C Blok No: 127 
Yeşilyurt/ Malatya adresine sıra numaralı alındılar karşılığında verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki 
gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

İlan olunur. 4605/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Adalet Bakanlığından: 
İstanbul 31. İcra Müdürlüğünün 2016/3441 Esas (2003/6066 eski Esas) sayılı dosyasının 

imha edilmiş olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân 
Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak 
Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun 
hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

 4554/1-1 

—— • —— 
Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 
Belediye Meclisimizin 06/12/2019 tarih ve 617 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10/03/2020 tarih ve 310 sayılı kararı ile tadilen onanan 
"Etimesgut İlçesi, Ayyıldız mahallesi imarın 45982 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı Değişikliği" 29/06/2020 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 
 4498/1-1 

—— • —— 
Işık Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile Üniversitemiz 
“Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nin ilgili maddeleri uyarınca Profesör 
ve Dr. Öğr. Üyesi alınacaktır. 

İlan Tarihi : 29.06.2020 
İlan Bitiş Tarihi  : 13.07.2020 
 

FAKÜLTE BÖLÜM UNVAN ADET KOŞULLAR 
Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Psikoloji Profesör 1 

Gelişim Psikolojisi alanında araştırma, uygulama ve eğitim 
deneyimine sahip olmak. 

Fen Edebiyat 
Fakültesi 

Psikoloji 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 
-Klinik Psikoloji alanında doktora yapmış olmak, 
-Bilişsel terapiler konusunda araştırmalar yapmak ve deneyimi 
olmak. 

 
BAŞVURU ŞEKLİ & BİLGİLENDİRME 
Başvuracak adayların, Işık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönergesinin 9. Maddesinde belirtilen evrakları; Profesör kadrosu için 6; Dr. Öğr. Üyesi kadrosu 
için 4’er nüsha halinde hazırlayıp başvuru dilekçelerine ekleyerek ilanın yayın tarihinden itibaren 
15 gün içinde Dr. Öğr. Üyesi kadroları için ilgili Akademik Birime; Profesör kadrosu için 
Rektörlüğe bizzat başvurmaları gerekmektedir. 

Başvurular gizli tutulacak olup, belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde yapılmayan 
ve internet üzerinden veya posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 
olması gerekmektedir. 

BAŞVURU ADRESİ 
Işık Üniversitesi Meşrutiyet Mahallesi, Üniversite Sokak Dış Kapı No:2 Şile /İSTANBUL 
 4442/1-1 
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Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden: 
TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞKUR) ÜZERİNDEN 

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM DUYURUSU 
Ankara Üniversitesi Hastanelerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında 
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde 
"Sürekli İşçi" alımı yapılacaktır. 

I. GENEL ŞARTLAR 
1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe 

Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak. 

2) 18 yaşını tamamlamış olmak. 
3) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

4) Kamusal haklardan mahrum bulunmamak. 
5) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak. 
6) Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru 

tarihi itibariyle belirtilen bölümlerden mezun olmak. 
7) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almamak. 
8) Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekânda çalışmasına engel 

durumunun olmaması. 
9) Güvenlik görevlisi meslek kolu için 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 

Kanun’un yükümlülüklerine haiz olmak. 
10) Her aday, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna 

başvuru yapabilecektir. 
11) İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız 

olanların iş akdi feshedilecektir. 
12) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-alım 

sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir. 
13) Adayların Ankara ilinde ikamet ediyor olmaları gerekmektedir. 
II- ÖZEL ŞARTLAR 
 

Sıra 
No 

Meslek Kolu 
Kadro 
Adedi 

Aranılan Nitelikler 
Sınav 

Durumu 

1 Temizlik Görevlisi 96 

* İlan tarihi itibari ile 30 yaşını doldurmamış 
olmak. (29.06.1990 ve daha sonraki 
doğumlular.) 
* En az ilköğretim en fazla ortaöğretim 
mezunu olmak. 
* Hijyen Sertifikasına sahip olmak. 

Kura 



29 Haziran 2020 – Sayı : 31170 RESMÎ GAZETE Sayfa : 179 

 

2 Temizlik Görevlisi 2 

* İlan tarihi itibari ile 30 yaşını doldurmamış 
olmak. (29.06.1990 ve daha sonraki 
doğumlular.) 
* En az ilköğretim en fazla ortaöğretim 
mezunu olmak. 
* Üroflowmetre Sistemleri Temizliği 
Sertifikasına sahip olmak. 

Kura 

3 
Hasta Bakımı 

Elemanı 
172 

* İlan tarihi itibari ile 30 yaşını doldurmamış 
olmak. (29.06.1990 ve daha sonraki 
doğumlular.) 
* Ortaöğretim Kurumlarının Hasta ve Yaşlı 
Hizmetleri Alanının engelli bakımı, hasta 
bakımı ve yaşlı bakımı dallarından birinden 
mezun olmak. 

Kura 

4 
Güvenlik Görevlisi 

(Kadın) 
10 

* İlan tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış 
olmak. (29.06.1985 ve daha sonraki 
doğumlular.) 
* En az ortaöğretim mezunu olmak. 
* 01.01.2022 ve sonrası tarihli geçerliliği olan 
Silahlı/Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi 
Kimlik Kartına sahip olmak. 
* 1 yıl güvenlik görevlisi olarak çalışmış 
olmak ve Çalışma Belgesi veya SGK Hizmet 
Dökümü ile belgelendirmek. 

Kura 

5 
Güvenlik Görevlisi 

(Erkek) 
35 

* İlan tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış 
olmak. (29.06.1985 ve daha sonraki 
doğumlular.) 
* En az ortaöğretim mezunu olmak. 
* 01.01.2022 ve sonrası tarihli geçerliliği olan 
Silahlı/Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi 
Kimlik Kartına sahip olmak. 
* 1 yıl güvenlik görevlisi olarak çalışmış 
olmak ve Çalışma Belgesi veya SGK Hizmet 
Dökümü ile belgelendirmek. 

Kura 

TOPLAM 315 
 
III- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ 
Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 29/06/2020 - 03/07/2020 tarihleri arasında Türkiye İş 

Kurumu (İŞKUR) internet adresinden elektronik (online) olarak başvuru yapabilirler. 
IV- BAŞVURULARIN İNCELENMESİ 
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’dan alınan başvuru sahiplerinin isimlerinin yer aldığı listeler 

ile kura çekiminden önce adayların ilan şartlarını taşıyıp taşımadıklarının tespit edilebilmesi 
amacıyla istenilen belgeler daha sonra (http://personeldb.ankara.edu.tr) internet adresinde 
yayımlanacaktır. 
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V- KURA İŞLEMLERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI 
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından isimleri bildirilen adaylardan, başvurmuş 

oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdığı belirlenenler arasından açık iş sayısı kadar asıl 
ve asıl sayı kadar da yedek aday için 28/07/2020 tarihinde saat 09.00’da Ankara Üniversitesi İbni 
Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu’nda noter huzurunda 
kura çekim işlemi yapılacaktır. Kura çekimi işlemine başvuru sahipleri alınmayacak olup, kura 
çekimi http://youtube.com/ankuzem adresinden canlı olarak yayımlanacaktır. 

Kura tarihi, saati ve yeri ile ilgili herhangi bir değişiklik olması durumunda yeni kura 
bilgileri http://personeldb.ankara.edu.tr internet adresinde duyurulacaktır. 

Kura sonucu belirlenen adaylar http://personeldb.ankara.edu.tr internet adresinde ilan 
edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

VI- GERÇEĞE AYKIRI BEYAN 
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin 

başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal 
edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, 
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

Sürekli işçi alımı sürecinde tüm duyurular Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire 
Başkanlığının http://personeldb.ankara.edu.tr internet adresinden yapılacak olup, ayrıca tebligat 
yapılmayacaktır. 

İlanen duyurulur. 4610/1-1 
—— • —— 

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 26. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 
sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönetmeliği”nin Profesör Kadrosuna Atanma koşullarını düzenleyen 12.,13.,14. ve 15. maddeleri 
hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi Fen 
Fakültesi Kimya Bölümü’ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır. 

Profesörlük kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte: 
1 - Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik 

belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi, 
2 - Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf, 
3 - Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış 

bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 6 takım dosyayı, bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 
gün içerisinde Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta 
yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için 
gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Fen Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir. 

FAKÜLTE : Fen Fakültesi 
AKADEMİK ÜNVANI : Profesör  
ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI : 1 
ÖZEL KOŞULLAR: Model ve Gerçek Katalizler konusunda uzman olmak. Modern 

Yüzey Analiz Teknikleri ve Katı-Hal Kimyası konularında Uluslararası tanınmış araştırıcılardan 
olmak. Modern Fiziko-Kimya Eğitim ve Araştırıma Elemanı yetiştirme konularında uzman 
olmak. Yerinde (in-situ) spektroskopik yöntem ve deneysel düzenek geliştirilmesi ve bu 
yöntemlerle heterojen katalizör ve fotokatalizör yüzey kimyasının incelenmesi konusunda uzman 
olmak. 

BAŞVURU ADRESİ: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı 
06800, Bilkent Ankara 4602/1-1 
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Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve 
özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Diş Hekimliği Fakültesi, 
Mühendislik – Mimarlık Fakültesi ve Tıp Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 11 Öğretim Üyesi 
alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve 
bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren 
belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve 
çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir. 

Başvurular bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. 
Beykent Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. 
Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden 
başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili 
birimlerden öğrenilecektir. 

Duyurulur. 
 

Fakülte / 
Yüksekokul / 

Enstitü 

Bölüm / Program /  
Anabilim Dalı 

Kadro 
Sayısı 

Kadro Unvanı Uzmanlık Alanı 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi 
Anabilim Dalı 

2 
Doktor 

Öğretim Üyesi 
Ağız, Diş ve Çene 

Cerrahisi 

Ağız, Diş ve Çene 
Radyolojisi Anabilim 

Dalı 
1 

Doktor 
Öğretim Üyesi 

Ağız, Diş ve Çene 
Radyolojisi 

Diş Hastalıkları ve Tedavisi 
Anabilim Dal 

1 
Doktor 

Öğretim Üyesi 
Diş Hastalıkları ve 

Tedavisi 

Endodonti Anabilim Dalı 2 
Doktor 

Öğretim Üyesi 
Endodonti 

Ortodonti Anabilim Dalı 1 
Doktor 

Öğretim Üyesi 
Ortodonti 

Protetik Diş Tedavisi 
Anabilim Dalı 

1 
Doktor 

Öğretim Üyesi 
Protetik Diş Tedavisi 

Pedodonti Anabilim Dalı 1 
Doktor 

Öğretim Üyesi 
Pedodonti 

Mühendislik - 
Mimarlık 
Fakültesi 

Makine Mühendisliği 
(İngilizce) 

1 
Doktor 

Öğretim Üyesi 
Makine Mühendisliği 

Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı 1 
Doktor 

Öğretim Üyesi 
Anatomi 
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Hakkari Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince 
aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin; 

a) 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları, 
b) Adayların 2547 sayılı Kanun'un 23. ve 25. maddelerinde belirlenen asgari koşulları 

sağlamış olmaları, 
c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin 

onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir. 
Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların; 
1) Doçent kadrosuna başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; özgeçmişlerini, 

Doçentlik Belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 (Dört) nüsha dosyayı ekleyerek CD ile 
beraber Rektörlüğe, 

2) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı 
dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgeleri ile bilimsel çalışma ve 
yayınlarını kapsayan 4 (Dört) nüsha dosya ve CD ile beraber ilgili birimlere başvurmaları 
gerekmektedir. 

3) Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün 
içerisinde yapılacaktır. 

İLAN EDİLEN ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA AİT BİLGİLER 
BİRİM/BÖLÜM/ABD/ 

PROGRAM 
KADRO 
ADEDİ DERECE UNVAN ÖZEL ŞARTLAR 

İlahiyat Fakültesi Temel İslam 
Bilimleri Bölümü Kelam ve 

İtikadi İslam Mezhepleri ABD. 
1 3 Doçent 

Temel İslam Bilimleri Kelam 
Alanında Doçentlik Unvanına Sahip 
Olmak. 

İlahiyat Fakültesi Temel İslam 
Bilimleri Bölümü Tasavvuf 

ABD. 
1 4 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

Temel İslam Bilimleri Tasavvuf 
Alanında Doktora Yapmış Olmak. 

Eğitim Fakültesi Güzel 
Santlar Eğitimi Bölümü 

Müzik Eğitimi ABD. 
1 4 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

Müzik Eğitimi Alanında Doktora 
Yapmış Olmak. 

Eğitim Fakültesi Eğitim 
Bilimleri Bölümü Eğitim 

Programları ve Öğretim ABD. 
1 5 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

Eğitim Programları ve Öğretim 
Alanında Doktora Yapmış Olmak. 
Dale'nin Yaşantı Konisi ve Akademik 
Başarı Konusunda Çalışmalar 
Yapmış Olmak. 

Mühendislik Fakültesi 
Makine Mühendisliği Bölümü 

Enerji ABD. 
1 3 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

Makine Mühendisliği Enerji 
Anabilim Dalında Doktora Yapmış 
Olmak ve Radyant Sistemler Üzerine 
Çalışmalar Yapmış Olmak. 

Çölemerik Meslek 
Yüksekokulu Bilgisayar 
Teknolojileri Bölümü 

Bilgisayar Programcılığı Pr. 

1 5 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

Bilgisayar Mühendisliği Alanında 
Doktora Yapmış Olmak ve Büyük 
Veri Analizi, Yapay Zeka, Trafik Işık 
Optimizasyonları, Biyolojik Büyük 
Verilerin Tahminleri ve İslenmeleri 
Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak. 

Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler 
ve Teknikler Bölümü Diyaliz 

Pr. 

1 5 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji 
Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve 
Doktora yapmış olmak. 

Yüksekova Meslek 
Yüksekokulu Elektrik ve 

Enerji Bölümü Gaz ve 
Tesisatı Teknolojisi Pr. 

1 5 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

İmalat Mühendisliği Anabilim 
Dalında Doktora Yapmış Olmak ve 
Magnezyum Alaşım Tozu Üretimi 
Üzerine Çalışmalar Yapmış Olmak. 
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Ege Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ESKİ HÜKÜMLÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 

Ege Üniversitesi hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve "Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde 
Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile 
"Kamu Kurum Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik" kapsamında İş-Kur üzerinden 10 adet eski hükümlü sürekli işçi alınacaktır. 

 
MESLEK ADI KADRO SAYISI ÖĞRENİM DÜZEYİ 

Temizlik Görevlisi 5 İlköğretim Mezunu 
Elektrikçi (Genel) 2 İlköğretim Mezunu 

Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı 1 İlköğretim Mezunu 
Marangoz 1 İlköğretim Mezunu 

Soğuk Demirci 1 İlköğretim Mezunu 
 
AÇIKLAMALAR: 
1- İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı iş 

Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir. 
2- Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir mesleğe başvuru yapacaktır. 
3- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre noter huzurunda yapılacak kura sonucu belirlenen 
açık iş sayısının 4 katı asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Yapılacak sözlü sınava 
katılmaya hak kazanan asil adaylardan gerekli belgeler istenecektir. İstenilen evrakları teslim 
etmeyen, durumlarını belgeleyemeyen veya yanlış beyanda bulunan asil adaylar sözlü sınava 
katılma hakkını kaybedecek olup yerlerine sıralamada yer alan yedek adaylardan gerekli belgeler 
istenecektir. 

4- Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya 
meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 

5- Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, 
yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri 
yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların 
nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve 
başlatılmayacaktır. 

6- Göreve başlayacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun 
olmaması(bedensel ve fiziksel) gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. 
Aksi durumda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır. 

7- Yerleştirme işlemi yapılan ve ataması yapılanlardan, 30 gün içerisinde göreve 
başlamayanlar (doğum, hastalık vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç) ile 
atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanların ya da göreve 
başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine sözlü sınavda yedek olarak 
belirlenen listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama 
yapılabilecektir. 
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GENEL ŞARTLAR 
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) 

bendinin (1), (4), (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak, 
2- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almıyor olmak, 
3- Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak), 
4- Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel bedenen, aklen ve 

ruhen sağlık sorununun olmadığını belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul 
etmiş sayılacaktır, (atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.) 

5. Adaylar vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir 
durumu olmaması gerekir. 

KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI 
1. Kura işleminin 13.07.2020 tarihinde saat 10:00'da Ege Üniversitesi Fen Fakültesi A 

Blok Konferans Salonunda yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda 
www.ege.edu.tr adresinden adaylara ayrıca duyurulacaktır. 

2. Noter kurasına katılacakların isim listesi, kura tarihi, yeri, saati, ve sonuçları 
www.ege.edu.tr adresinden ayrıca duyurulacaktır. 

BELGE TESLİM TARİHİ VE YERİ 
1. Kura sonucunda belirlenen adaylar; istenilen belgeleri Üniversitemize ibraz 

edeceklerdir. 
2. Belge teslim tarihi ve yeri, www.ege.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır. 
3. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak 

ve yerlerine sıralamada yer alan yedek adaylar dâhil edilecektir. 
ÖNEMLİ NOT: 
İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların; kura tarihi ve saati, kura yeri, 

kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, sözlü sınavın tarihi, saati, yeri ile sınava 
katılmaya hak kazanan adaylar, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular 
Üniversitemiz www.ege.edu.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir 
yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir. Bu yüzden Üniversitemiz 
internet sitesinde yayımlanan duyuruların adaylar tarafından takip edilmesi önem arz etmektedir. 

ÖZEL ŞARTLAR  
TEMİZLİK GÖREVLİSİ 
1. 18 yaşını tamamlamış, 37 yaşından gün almamış olmak 
2. En az İlköğretim mezunu olmak. 
ELEKTRİKÇİ (GENEL) - ISITMA VE SIHHİ TESİSATÇI - MARANGOZ - SOĞUK 

DEMİRCİ 
1. 18 yaşını tamamlamış olmak, 
2. En az İlköğretim mezunu olmak, 
3. Başvuru yapılacak ilgili meslek kolu için, meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun 

olduğuna dair mezuniyet belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika veya meslek 
koluna ait alanda ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak, 
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Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak 
üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 
aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde "Sürekli İşçi" alımı yapılacaktır. 

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞ-KUR internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır. 
Şartları taşıyan adayların, ilanın İŞ-KUR internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün 
içinde başvurularını Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) internet sitesinden (www.iskur.gov.tr) online 
olarak yapmaları gerekmektedir. 

A) KONTENJAN DAĞILIMI 

S.N. Meslek Adı Unvan Cinsiyet Sayı Özel Şartlar Yöntem Çalıştırılacak 
Birim 

1 Güvenlik 
Görevlisi 

Sürekli 
İşçi E 4 

- En az ortaöğretim (Lise ve 
Dengi Okul) mezunu ve 18-35 
yaş arasında olmak. 
- 5188 sayılı Kanun gereği Özel 
Güvenlik temel eğitimini 
başarıyla tamamlamış olmak ve 
Valilik tarafından düzenlenen 
geçerli özel güvenlik kimlik 
kartına sahip olmak.  

Kura ve 
Sözlü 
Sınav 

Rektörlük 
veya 
Rektörlüğe 
Bağlı 
Birimler 

2 
Temizlik 
Görevlisi 
(Engelli) 

Sürekli 
İşçi 

E/K 
 2 

- Ortaöğretim (Lise ve Dengi 
Okul) mezunu ve 18-35 yaş 
arasında olmak. 
- Engelli sağlık kurulu raporunun 
en az %40 oranında olduğunu 
belgelendirmek. 
- (Engellilerin, durumlarını ilgili 
mevzuatına göre yetkili sağlık 
kuruluşlarından alınan engelliler 
için sağlık kurulu raporuyla 
belgelendirmeleri gerekir.)  

Kura ve 
Sözlü 
Sınav 

Rektörlük 
veya 
Rektörlüğe 
Bağlı 
Birimler 

3 

Çiftlik İşçisi 
(Genel) 
Eski Hükümlü 
veya Terörle 
Mücadelede 
Malul 
Sayılmayacak 
Şekilde 
Yaralananlar 

Sürekli 
İşçi E/K 3 - En az ilkokul mezunu ve 18-35 

yaş arasında olmak. 

Kura ve 
Sözlü 
Sınav 

Rektörlük 
veya 
Rektörlüğe 
Bağlı 
Birimler 

4 Temizlik 
Görevlisi 

Sürekli 
İşçi E 3 

En az ilkokul mezunu en çok 
ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul) 
mezunu ve 18-35 yaş arasında 
olmak. 

Kura ve 
Sözlü 
Sınav 

Rektörlük 
veya 
Rektörlüğe 
Bağlı 
Birimler 

5 Temizlik 
Görevlisi 

Sürekli 
İşçi K 3 

En az ilkokul mezunu en çok 
ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul) 
mezunu ve 18-35 yaş arasında 
olmak. 

Kura ve 
Sözlü 
Sınav 

Rektörlük 
veya 
Rektörlüğe 
Bağlı 
Birimler 

TOPLAM 15    
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B) GENEL ŞARTLAR 
- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe 

Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 

- 18 yaşını tamamlamış olmak, 
- İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen branşlarda istenilen belgelere sahip 

olmak, 
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşıyor olmak 

(Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin 
işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, 
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, 
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini 
aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak),  

- Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar 
verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut 
bunlarla irtibatı bulunmamak,  

- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, 
- Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek hastalığı bulunmamak (Engelli kadroları 

hariç), 
- Temizlik Görevlisi (Engelli) karosuna başvuru yapacak adayın kadronun gerektirdiği 

görevleri yerine getirebilecek durumda olması gerekmektedir, 
- Adayların Isparta il merkezi veya ilçelerinde ikamet ediyor olmaları gerekmektedir, 
- Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekânda çalışmasına engel 

durumunun olmaması, 
- Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak), 
- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almıyor olmak,  
- Başvurunun son günü itibarıyla işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak 

ve tablodaki unvanlara ilişkin meslek kolunun gerektirdiği şartları taşımak, 
- İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş 

Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek olup 2 (iki) ay deneme 
süresi uygulanacaktır. 

- Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava 
katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 

- Eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan olduğunu 
belgelendirmek. 

- Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listede belirtilen sadece tek bir iş için başvuru 
yapabilir. İlana birden fazla müracaat edenlerin başvurularının hepsi reddedilecektir. 

-Ücretlendirme asgari ücret üzerinden yapılacaktır. 
C) SÜREKLİ İŞÇİ ALIM SÜRECİ 

İlanın duyurulması 29.06.2020 
Başvuru başlangıcı (İŞKUR aracılığıyla) 29.06.2020 
Başvuru bitiş (İŞKUR aracılığıyla) 03.07.2020 

Noter kurası çekiliş tarihi ve saati / yeri 
09.07.2020 saat 09:00’da  
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi 
Konferans Salonu 

Noter kurası sonuçlarının duyurulması 09.07.2020 
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Noter kurasında çıkan adayların belge teslim 
başlangıç tarihi 

10.07.2020 

Noter kurasında çıkan adayların belge teslim bitiş 
tarihi 

14.07.2020 

Sözlü sınav tarihi ve saati / yeri Üniversitemiz web sayfasından duyurulacaktır.  
Kazanan adayların duyurulması Üniversitemiz web sayfasından duyurulacaktır.  
Kazanan adayların belge teslim başlangıç tarihi Üniversitemiz web sayfasından duyurulacaktır.  
Kazanan adayların belge teslim bitiş tarihi Üniversitemiz web sayfasından duyurulacaktır.  

Ç) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ 
Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 29 Haziran 2020 - 03 Temmuz 2020 tarihleri arasında 

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden online olarak başvuru yapabilirler. 
Üniversitemize yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

D) KURA İŞLEMLERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI 
İŞ-KUR tarafından Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bildirilen başvurular 

arasından ilan edilen her unvan sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday noter 
huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir. Asıl ve yedek aday sıralamaları noter huzurunda 
çekilen kura sırasına göre yapılacaktır. Kura çekimi Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 
Orman Fakültesi konferans salonunda yapılacak olup, günü ve saati kurumun internet sitesinden 
(www.isparta.edu.tr) ayrıca duyurulacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini 
izleyebilirler.  

Kura sonucu belirlenen adaylar kurumun internet sitesinde (www.isparta.edu.tr) ilan 
edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

E) GERÇEĞE AYKIRI BEYAN 
Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak 

atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk 
Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç 
duyurusunda bulunulacaktır.  

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya 
meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.  

Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, 
yanıltıcı veya yalan beyanda bulunarak yerleşenlerin atamaları yapılmayacaktır. Sehven yapılmış 
olsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı 
halde istenilen belgeleri süresi içinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılamayacaktır. 

F) SÖZLÜ SINAV DUYURUSU VE BELGE TESLİM İŞLEMLERİ 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 17 nci maddesinin 1 inci fıkrasına göre kura sonucu belirlenen adaylara sözlü sınav 
yapılacaktır. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup 
adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir.  

Adaylar noter kurası sonucuna göre sözlü sınava çağrılacak olup; noter kurasından çıkmış 
olsa dahi sözlü sınavda başarılı olamayan adaylar atanmaya hak kazanamazlar. 

Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından 
göreve başlatılmayanların yerine, ihtiyaç duyulacak sayıda yedek adaylar arasından atanacaklar 
belirlenecektir.  

Sınav öncesi yapılacak belge tesliminde şartları taşımadığı anlaşılan adaylar ile eksik 
belge veren ve belge vermeyen adaylar sınava alınmayacaktır. 

G) GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ 
Göreve başlamaya hak kazanan adaylar Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Personel 

Daire Başkanlığı tarafından istenilecek belgeler ile web sayfasında duyurulacak tarihlerde şahsen 
başvuracaklardır. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. 

 4480/1-1 
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
Yarışmanın Adı 
Kadıköy Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması 
Yarışmanın Şekli ve Türü 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, 

Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri 
Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılan yarışma; serbest ulusal, kentsel tasarım 
yarışmasıdır. 

Yarışmanın Yeri ve Konusu 
Yarışma alanı İstanbul ili Kadıköy ilçesi Rasimpaşa, Osmanağa ve Caferağa mahalleleri 

içinde yer alan ve eklerde (halihazır dwg dosyasında) sınırları verilen alandır. 
Yarışmanın konusu verilen sınırlar içinde kentsel tasarım projesi hazırlanmasıdır. 
Yarışmaya Katılma Koşulları 
Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak 

katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle 
ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir kişiyi ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. 
Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen 
sorumludurlar. 

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar şunlardır: 
• TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın şehir plancısı, TMMOB Mimarlar Odası’nın mimar, 

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası’nın peyzaj mimarı ve meslekten men cezalısı durumunda 
olmayan en az birer üyesini ekipte bulundurmak. 

• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak. 
• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, 

ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak. 
• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak. 
• Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekipteki bir 

üyenin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir). 
• Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, 

sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak. 
• Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında 

olmamak. 
• 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler 

gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak. 
Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış 

sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek 
odalarına bildirilir. 

Yarışma Takvimi 
• Yarışmanın İlanı : 29 Haziran 2020, Pazartesi 
• Son Soru Sorma Tarihi : 29 Temmuz 2020, Çarşamba 
• Yanıtların İlanı : 5 Ağustos 2020, Çarşamba 
• Projelerin Son Teslim Tarihi : 13 Ekim 2020, Salı 
• Posta ile Teslim Alım için Son Tarih : 15 Ekim 2020, Perşembe 
• Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi : 24 Ekim 2020, Cumartesi 
• Kolokyum ve Ödül Töreni : 7 Kasım 2020, Cumartesi 
Jüri Üyeleri 
Danışman Jüri Üyeleri 
• Ekrem İMAMOĞLU, İBB Başkanı 
• Mehmet ÇAKILCIOĞLU, İBB Genel Sekreter Yardımcısı 
• İhsan YILMAZ, Etüd ve Projeler Daire Başkanı V. 
• Şerdil Dara ODABAŞI, Kadıköy Belediye Başkanı 
• Ömer YILMAZ, İPA Yarışmalar Koordinatörü 
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Asli Jüri Üyeleri 
• Özgür BİNGÖL, Mimar 
• Hakan DEMİREL, Mimar 
• Ebru FİRİDİN ÖZGÜR, Şehir Plancısı (Jüri Başkanı) 
• Cem İLHAN, Mimar 
• Seher Demet KAP YÜCEL, Peyzaj Mimarı 
Yedek Jüri Üyeleri 
• Esra AKBALIK, Mimar 
• Ahmetcan ALPAN, Şehir Plancısı 
• Münire SAĞAT, Peyzaj Mimarı 
Raportörler 
• Çetin BAYAZİT, İnşaat Mühendisi 
• Başak ÇELİK, Mimar - İPA Yarışmalar 
• Gökhan GÜL, İnşaat Mühendisi 
Raportör Yardımcıları 
• Büşra BERİŞBİLAL, Mimar 
• Muhammed Alp GÜRBÜZ, Mimar 
• Salime Benan KAYA, Şehir Plancısı - İPA Yarışmalar 
• Serhat Ersin MUTLU, İnşaat Mühendisi 
• Melike ÜRESİN, Peyzaj Mimarı 
• İzel Ece YILMAZ, İnşaat Mühendisi 
• Merve Nur ZEYBEL, Şehir Plancısı 
Ödüller 
• Eşdeğer Ödül    150.000 TL (3 adet) 
• 1. Mansiyon    50.000 TL 
• 2. Mansiyon 50.000 TL 
• 3. Mansiyon   50.000 TL 
• 4. Mansiyon   50.000 TL 
• 5. Mansiyon   50.000 TL 
Ayrıca satın almalar için 100.000 TL ayrılmıştır. 
Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül, mansiyon ve satın 

alma tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 
gün içinde net olarak ödenecektir. 

Şartname ve Eklerinin Temini 
Şartname ve ekleri yarışma web adresinde yarışma süresince bulundurulacaktır. 

Yarışmaya katılmak isteyenler 90 TL (Doksan Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt 
yaptıracaklardır. 

Banka hesap bilgisi: IBAN TR83 0001 5001 5800 7294 544045 
 VAKIFBANK Valide Sultan Şubesi 
 EDTS KODU 99010 
Yer Görme 
Bu yarışmada yer görmek zorunlu değildir. 
İdarenin İletişim Bilgileri 
Yarışmayı Açan Kurum : İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Etüd ve Projeler Daire 

Başkanlığı Altyapı Projeler Müdürlüğü 
Adres : Hacıahmet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 1  
  34440 Beyoğlu İSTANBUL 
Telefon : +90 (212) 449 99 00 
E-posta : kadikoy@konkur.istanbul 
Web adresi : konkur.istanbul/kadikoy 
 4588/1-1 
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İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara 

öğretim elemanı alınacaktır. 

 

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL 
BÖLÜMÜ/ 

PROGRAMI 

KADRO 

UNVANI 

KADRO 

SAYISI 
NİTELİK 

İktisadi, İdari ve Sosyal 

Bilimler Fakültesi 
Sosyoloji Prof. Dr. 1 

Doçentliğini Uygulamalı İstatistik alanında almış 

olmak, Sosyal Politika, Demografi ve Çevre Sorunları 

alanlarında uygulamalı araştırmalar ve bu alanlarda 

ulusal ve uluslararası yayınlar yapmış olmak. 

Yabancı dilde ders verme yeterliliğine sahip olmak. 

 

Adayların; 

1. Özgeçmiş(YÖK Formatında) 

2. 2 Adet Fotoğraf 

3. Nüfus Cüzdan Sureti 

4. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma onaylı fotokopileri(Profesör ve Doçent 

adaylar için Doçentlik Belgesi) ile yurtdışından alınmış Diploma, unvan var ise denklik 

belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve 

yayınlarından oluşan başvuru dosyalarını Profesör ve Doçent adaylar Rektörlüğe ilan tarihinden 

itibaren 15 gün içerisinde (29.06.2020-13.07.2020) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. 

(Profesörler için 6 takım, 1 adet Hard Copy-5 adet CD/USB olacak şekilde,) 

5. Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa) 

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile 

postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Son başvuru tarihi 13.07.2020) 

İlanlar ile ilgili tüm bilgiler, başvuru koşulları ve başvuru belgesi Üniversitemizin 

http://www.gedik.edu.tr adresinde yer almaktadır. 

 4539/1-1 
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İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden: 
Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programlarına, 
A) 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim 

Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi 
kadrolarına Öğretim Elemanı alınacaktır. 

B) Meslek Yüksekokulumuz “Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönergesi”nde 
aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı iş 
kanunu hükümlerine tabi olarak Meslek Yüksekokulumuza Öğretim Üyesi alınacaktır. 

A-1 ) Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: 
1- Başvurdukları Programı belirten dilekçe, (Başvuru Dilekçesi www.kavram.edu.tr 

adresinden temin edilebilir.) 
2- Başvurdukları programı gösteren Öğretim elemanı Başvuru Formu ( Öğretim Elemanı 

Başvuru formu www.kavram.edu.tr adresinden temin edilebilir.) 
3- YÖK formatında Özgeçmiş, 
4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 
5- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, 
6- Lisans/Lisansüstü onaylı mezuniyet/diploma fotokopileri 
7- Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim 

Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin onaylı örneği. 
8- Lisans ve Yüksek Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği veya örneğinin 

fotokopileri 
9- ALES Belgesi 
10- 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı) 
11- Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı 

belge) 
12- Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) alınan Hizmet Dökümü (E-Devlet üzerinden 

alınan barkodlu belge) 
13- Adli Sicil Arşiv Kaydı Belgesi (E-Devlet üzerinden Resmi Kurum adına alınan belge) 
14- ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet 

belgesi ve atama olur yazısı. (E- Devlet üzerinden alınan belge) 
ÖNEMLİ NOTLAR 
1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak 
2- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili 

mezuniyet bölümünden ALES' ten en az 70 puan almış olmak 
3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 

hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim 
Kurulu kararıyla belirlenir. 

4- Başvurular şahsen ya da posta ile kabul edilecektir. 
NOT: ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU, SINAV GİRİŞ YERİ VE SAATİ, NİHAİ 

DEĞERLENDİRME SONUÇLARI MESLEK YÜKSEKOKULUMUZ WEB ADRESİNDE 
(www.kavram.edu.tr) YAYINLANACAKTIR. BU DUYURU TEBLİGAT NİTELİĞİNDE 
OLUP, ADAYLARA AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR 

Duyurulur. 
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B-1 ) Dr. Öğr. Üyesi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: 
Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu dilekçenin ekinde YÖK 

formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan 
diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosya ve CD’yi ilgili 
yönerge gereği hazırlayarak (5 takım) vermeleri gerekmektedir. İlana konu olan kadro tam 
zamanlıdır. 

Başvurular bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde İzmir 
Kavram Meslek Yüksekokulu Personel İşleri Birimine şahsen yapılabilecektir. Eksik belge ile 
yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için 
gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Personel İşleri Biriminden öğrenilecektir. 

Duyurulur. 
Başvuru ve Sınav Yeri: Oğuzlar Mahallesi 1251/2 Sokak No: 8 Basmane / Konak İZMİR 
 
SINAV TAKVİMİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İÇİN 
İLK BAŞVURU TARİHİ 29.06.2020 
SON BAŞVURU TARİHİ 13.07.2020 
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ 14.07.2020 
SINAV GİRİŞ TARİHİ 16.07.2020 
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ 17.07.2020 

 
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi www.kavram.edu.tr 
 

SIRA UNVANI PROGRAM ADET İLAN ÖZEL ŞART 

1 
Öğretim 
Görevlisi 

Anestezi 1 
Tıp Fakültesi mezunu olup ilgili alanda uzmanlığını 
yapmış olmak veya Hemşirelik Lisans mezunu olup, ilgili 
alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

2 
Öğretim 
Görevlisi 

Diyaliz 3 
Tıp Fakültesi mezunu olup ilgili alanda uzmanlığını 
yapmış olmak veya Hemşirelik Lisans mezunu olup, ilgili 
alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

3 
Öğretim 
Görevlisi 

Ameliyathane 
Hizmetleri 

1 
Tıp Fakültesi mezunu olup ilgili alanda uzmanlığını 
yapmış olmak veya Hemşirelik Lisans mezunu olup, ilgili 
alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

4 
Öğretim 
Görevlisi 

İlk ve Acil 
Yardım 

1 

Tıp Fakültesi veya Hemşirelik, Acil Yardım ve Afet 
Yönetimi, Ebelik, Biyoloji, Biyoloji Öğretmenliği 
bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve bu alanların 
birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

5 
Öğretim 
Görevlisi 

Tıbbi 
Görüntüleme 

Teknikleri 
2 

Tıp Fakültesi mezunu olup, Radyoloji, Radyodiagnostik 
veya Radyoterapi uzmanlığı yapmış olmak. 

6 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
Sosyal Hizmetler 1 

Klinik Odaklı Sosyal Hizmet Doktora programından 
mezun olmak ve ilgili alanda çalışma yapmış olmak. 

7 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
Grafik Tasarımı 1 

Grafik Tasarımı alanında Doktora/Sanatta Yeterlik 
derecesine sahip olmak. Grafik Tasarımı veya Görsel 
Tasarım alanında çalışma yapmış olmak. 

8 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
Bankacılık ve 
Sigortacılık 

1 
Finansal Matematik alanında doktorasını tamamlamış ve 
aynı alanda çalışma yapmış olmak. 

 4663/1-1  
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Sağlık Bakanlığından: 
2020 YILI 3. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI İLANI 

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına 
İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum 
ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, 
tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-
yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında 
kura ile yapılacaktır. 

Bu kura eczacı unvanlı adaylar için 1. yerleştirme ve 2. yerleştirme olarak iki ayrı 
yerleştirme şeklinde yapılacak olup diğer unvan ve branşlar için sadece 2. yerleştirme işlemi 
uygulanacaktır.  

• 1. Yerleştirmede ‘Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için yabancı dil yeterliliğine 
sahip eczacı unvanlı personel alımı’ yapılacaktır.  

• 2. Yerleştirmede ‘Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve 
kuruluşları için eczacı, uzman diş tabibi, diş tabibi, tabip ve uzman tabip unvanında personel 
alımı’ yapılacaktır. 

A- GENEL ESASLAR 
1) Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde 

(https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- devlet kapısı 
kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacaktır. 

2) Kura yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir. 
3) Başvuru yapacak adaylar, kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden 

başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir. 
Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik 
yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır. 

4) Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca gönderilmeyecektir.  
5) 2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan Türk Soylu Yabancıların resmi kurumlardan 

alınan Türk soylu olduklarına dair belgeyi başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda 
kaydetmeleri gerekmektedir. 

6) Eczacı unvanı dışındaki diğer unvan ve branşa sahip adaylar sadece 2. yerleştirme için 
tercih yapabilecek olup en fazla on (10) adet tercihte bulunabileceklerdir. Genel kura ile 
yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere 
genel kura ile yerleştirilecektir.  

Eczacı Unvanlı adaylardan bu ilan metninin ‘C’ kısmında belirtilen şartları taşıyanlar 1. 
yerleştirme ‘Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna alınacak yabancı dil yeterliliğine sahip eczacı 
unvanlı personel alımı’ için başvurabileceği gibi, istekleri halinde her iki yerleştirme 
(1.yerleştirme ve/veya 2.yerleştirme) için tercihte bulunabileceklerdir. Bu durumda olan 
adaylardan 1.yerleştirmede yerleşenler 2.yerleştirmeye dahil edilmeyecektir. 1. yerleştirmede 
yerleşemeyenler ile bu ilan metninin ‘C’ kısmında belirtilen şartları taşımayanların 2. 
yerleştirmeye ait tercihleri mevcut ise 2. yerleştirmeye katılacaklardır. Bu kişiler açılan 
münhallerden 1. yerleştirme için en fazla bir (1) adet, 2. yerleştirme için ise en fazla on (10) adet 
tercihte bulunabilecektir. 2. yerleştirmede genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, 
tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecektir. 
1.yerleştirmede genel kura seçeneği bulunmayacaktır. 

7) Kura başvurusunda bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenler, 03 Temmuz 2020 
Cuma - 10 Temmuz 2020 Cuma saat 18:00’ kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura 
başvurusunu iptal edebilirler. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda 
bulunamazlar.  

8) Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 97 inci maddesindeki süreler dikkate alınır. Ancak, bu 
durumda olanlardan, kura son başvuru tarihi itibari ile engel hallerinin bitimine bir ay kalmış 
olanların başvuruları kabul edilecektir.  
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9) Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları kadrolarına yerleşen adayların atama 
tebligatında, adayın başvuruda belirttiği adres esas alınacaktır. 

10) Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler, kura sonuçlarının 
ilanından itibaren bir yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacaklardır. 

11) İlan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. 
Başvuruları sehven kabul edilip kura ile yerleştirilmiş olanların atamaları yapılmayacak, atamaları 
yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. 

B- KURAYA BAŞVURABİLECEK ADAYLAR VE ARANAN ŞARTLAR 
1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel 

şartları taşımaları gerekmektedir.  
2) Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 

4/A maddesine tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan 
eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri, 

3) İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti 
Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler, 

4) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memuru olarak çalışanlar 
dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet hizmeti 
yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler, 

5) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve en geç 02 Temmuz 2020 Perşembe 
günü saat 18:00’e kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık 
tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG) ve uzman diş tabipleri,  

6) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar (T.C. Sağlık 
Bakanlığının diploma tescilleri ile ilgili hizmet veren bilgi bankasında (http://sbu2.saglik.gov.tr/ 
drbilgi/) başvuru yapılan unvanda mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olmayan diş tabibi 
ve eczacılar; mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesi veya diploma suretini başvuru 
sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri, ayrıca yurtdışı diplomasına sahip olanların 
denklik belgelerini elektronik ortamda sisteme kaydetmeleri gerekmektedir.) 

7) 5335 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesi, 5947 sayılı Kanun’un 18 inci maddesi 
kapsamında, emekli olan tabip ve uzman tabipler bu kuraya Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş 
kadrolarını tercih ederek başvurabilirler. Bakanlığımız dışındaki kurumlara yerleşen emekli (tabip 
ve uzman tabiplerin) atamaları gerçekleştirilmeyecektir. 

8) Belgeleri eksik olan, ilan metninde belirtilen süre içerisinde başvurmayan, yanlış 
müracaatta bulunan, PBS üzerinden başvurusunu kesinleştirmeyenlerin başvuruları geçersiz 
sayılacaktır. 

C- TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU İÇİN AÇILAN MÜNHAL 
YERLERE BAŞVURUDA BULUNACAK ADAYLARIN YABANCI DİL YETERLİLİK 
BELGESİNE SAHİP OLMALARI GEREKMEKTEDİR. 

Bu adayların ayrıca; 
1) Eczacılık Fakültesi mezunu olduğuna dair diploma veya geçici mezuniyet belgesini, 
2) Yabancı dil sınavından (YDS, KPDS, ÜDS veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul 

edilen sınavlardan herhangi birinden ) en az 60 puan alındığını gösterir belgeyi, başvuru sistemi 
üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekmektedir. 

3) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için açılan münhal yerleri tercih edenlerden bu 
madde kapsamındaki şartları taşımayanların, bu tercihleri silinecek olup varsa diğer tercihleri 
dikkate alınarak kuraya alınacaktır. 

Ç- KURAYA BAŞVURAMAYACAKLAR 
1) Devlet hizmeti yükümlüsü olan tabip ve uzman tabiplerin, 
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları 

taşımayanların, 
3) Emekli olan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabiplerinin, 
4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Sağlık Bakanlığı ve Bağlı 

Kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında halen görev yapmakta olanların, 
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5) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinde 
belirtilen yaş haddini doldurmuş olanların, 

6) Sağlık Bakanlığında kura son başvuru tarihi itibariyle halen 4924 sayılı Kanun 
kapsamında sözleşmeli olarak çalışanların, 

Başvuruları kabul edilmeyecektir. 
D- ATAMAYA ESAS İSTENEN BELGELER 
1) Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların 

atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgeler başvuru dilekçeleri 
ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde yerleştikleri kurumun ekte belirtilen adresinde olacak 
şekilde kargo ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir.  

a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe. 
b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe. (Bakaya 

olanların atamaları yapılmayacaktır) 
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden 

imzalı dilekçe. 
d) Vesikalık fotoğraf. (son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet) 
e) Mal bildirim formu.  
f) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış 

olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli. 
g) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde 

çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belge. 
SAĞLIK BAKANLIĞI KADRO VE POZİSYONLARINA YERLEŞEN ADAYLAR 

ATAMAYA ESAS BELGELERİNİ AŞAĞIDA BELİRTİLEN ADRESE TESLİM 
EDECEKLERDİR.  

DİĞER KURUMLARIN KADRO VE POZİSYONLARINA YERLEŞEN ADAYLAR 
İSE ATAMAYA ESAS BELGELERİNİ ATANDIKLARI KURUMA TESLİM 
EDECEKLERDİR. 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 
YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No: 9   06800 

Çankaya/ANKARA  
İletişim: 0 (312) 585 10 00  
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU  
Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No: 5 P.K. 06520 Çankaya/ANKARA  
İletişim: 0 (312) 218 30 00  
 
2020 YILI 3. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI TAKVİMİ 
 

SIRA TARİH AÇIKLAMA 

1 

29 Haziran 2020 Pazartesi 
(Başvuru başlangıç tarihi) 

02 Temmuz 2020 Perşembe 
(Son başvuru tarihi saat 18:00’e kadar) 

PBS üzerinden başvuruların yapılması 

2 14 TEMMUZ 2020 SALI 
KURA TARİHİ 

[Yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) 
internet adresinde ilan edilecektir.] 

3 14 Ağustos 2020  
Cuma saat 18:00 

Atamaya esas belgelerin son geliş tarihi ve 
saati 

 4634/1-1 
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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 - Profesör kadrosu için adayların başvuru formuna (http://www.ilan.sakarya.edu.tr/ 

adresinden ulaşılabilir) fotoğraflı özgeçmişini, nüfus cüzdan suretini, Doçentlik Belgesini, 
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri çerçevesinde yayın 
listesini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-
öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek 
lisans çalışmalarını kapsayan dosyasını https://akb.sabis.sakarya.edu.tr adresinden giriş yaparak 
pdf veya zip biçiminde yükleyip on-line başvuru yapmaları gerekmektedir. 

2 - 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. 

3 - 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. 

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

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

6 - 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. 

7 - Son başvuru tarihi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) 
gündür. Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik ya da yanlış yapılan başvurular 
kabul edilmeyecektir. 

 
İLGİLİ BİRİM ADET DERECE UNVANI AÇIKLAMA 
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM 
BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 
BİLGİSAYAR 
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 
BİLGİSAYAR 
MÜHENDİSLİĞİ 
ANABİLİM DALI 

1 1 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 

Yüksek lisans ve doktorasını 
Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliği 
anabilim dalında yapmış olmak. Siber 
Güvenlik ve Kritik Altyapıların 
Güvenliği alanında çalışmalar yapmış 
olmak 
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BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM 
BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ 
BÖLÜMÜ 
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ 
ANABİLİM DALI 

1 1 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 

Yüksek lisans ve doktorasını 
Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliği 
anabilim dalında yapmış olmak. 
Biyomedikal görüntü analizi, 
Bilgisayar görmesi konularında 
çalışmalar yapmış olmak. 

DİŞ HEKİMLİĞİ 
FAKÜLTESİ 
KLİNİK BİLİMLER 
BÖLÜMÜ 
AĞIZ, DİŞ VE ÇENE 
CERRAHİSİ ANABİLİM 
DALI 

1 1 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi işlemleri 
sonucunda oluşan duygu durum 
değişiklikleri konusunda çalışmaları 
olmak. Temporomandibuler eklem 
bozuklukları ve artrosentez konusunda 
araştırmaları olmak. 

DİŞ HEKİMLİĞİ 
FAKÜLTESİ 
KLİNİK BİLİMLER 
BÖLÜMÜ 
AĞIZ, DİŞ VE ÇENE 
CERRAHİSİ ANABİLİM 
DALI 

1 3 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
Mandibula üzerinde biyomekanik ve 
dansitometrik çalışma yapmış olmak. 

DİŞ HEKİMLİĞİ 
FAKÜLTESİ 
KLİNİK BİLİMLER 
BÖLÜMÜ 
AĞIZ, DİŞ VE ÇENE 
RADYOLOJİSİ ANABİLİM 
DALI 

1 1 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup 
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi alanında 
doktora yapmış olmak. Konik ışınlı 
bilgisayarlı tomografi ile iskeletsel 
Sınıf I ve Sınıf III hastalarında ramus 
osteotomisi açısından mandibular 
lingulanın lokalizasyonu konusunda 
çalışma yapmış olmak. 

DİŞ HEKİMLİĞİ 
FAKÜLTESİ 
KLİNİK BİLİMLER 
BÖLÜMÜ 
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ 
ANABİLİM DALI 

1 3 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 

Monolitik zirkonyaların renk ve 
translüsensi özellikleri üzerine çalışmış 
olmak. 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ 
SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM 
DALI 

1 1 PROFESÖR 

Doçentliğini Sınıf Öğretmenliği 
Eğitimi alanında alıp hayat bilgisi ve 
otantik öğrenme ile ilgili çalışmalar 
yapmış olmak. 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 
TÜRKÇE VE SOSYAL 
BİLİMLER EĞİTİMİ 
BÖLÜMÜ 
SOSYAL BİLGİLER 
EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 

1 1 PROFESÖR 
Doçentliğini Sosyal Bilgiler 
Eğitiminden almış ve Değerler Eğitimi 
üzerine çalışmalar yapmış olmak 
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EĞİTİM FAKÜLTESİ 
EĞİTİM BİLİMLERİ 
BÖLÜMÜ 
REHBERLİK VE 
PSİKOLOJİK 
DANIŞMANLIK 
ANABİLİM DALI 

1 1 DOÇENT 

Doçentliğini Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık Bilim Alanından almış 
olmak. "Aile Dayanıklılığı", 
"Travmatik Yas" konularında ve "Aile" 
ile ilgili çalışmalar yapmış olmak. 

FEN-EDEBİYAT 
FAKÜLTESİ 
FİZİK BÖLÜMÜ 
ATOM VE MOLEKÜL 
FİZİĞİ ANABİLİM DALI 

1 1 PROFESÖR 

Fizik alanında doçent olmak. Metal 
komplekslerinin elektronik yapılarının 
ve enzim aktivitelerinin incelenmesi 
üzerine çalışmalar yapmış olmak. 

FEN-EDEBİYAT 
FAKÜLTESİ 
COĞRAFYA BÖLÜMÜ 
FİZİKİ COĞRAFYA 
ANABİLİM DALI 

1 1 DOÇENT 

Fiziki Coğrafya alanında doçent 
unvanına sahip olmak; İklim 
değişikliği ve tarıma etkileri 
konusunda doktora yapmış olmak; 
İklim veri analizi, İklim tarım ilişkisi 
ve Uzaktan algılama konularında 
çalışmalar yapmış olmak. 

FEN-EDEBİYAT 
FAKÜLTESİ 
COĞRAFYA BÖLÜMÜ 
FİZİKİ COĞRAFYA 
ANABİLİM DALI 

1 1 DOÇENT 
İklim, CBS ile Arazi örtüsü değişimi 
konusunda çalışmaları olmak. 

FEN-EDEBİYAT 
FAKÜLTESİ 
BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 
ZOOLOJİ ANABİLİM DALI 

1 1 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 

Biyoloji anabilim dalında doktora 
yapmış olmak, histoloji ve embriyoloji 
alanında çalışmalara sahip olmak 

FEN-EDEBİYAT 
FAKÜLTESİ 
ÇEVİRİBİLİM BÖLÜMÜ 
MÜTERCİM 
TERCÜMANLIK 
(İNGİLİZCE) ANABİLİM 
DALI 

1 2 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 

İngilizce Mütercim Tercümanlık 
alanında lisans ve yükseklisans 
diplomasına sahip olmak. Doktorasını 
Çeviribilim alanında yapmış olmak. 
Makine Çevirisi, Çeviri Bellekleri ve 
Çeviride Bilişsel Süreçler ile ilgili 
çalışmalar yapmış olmak 

HUKUK FAKÜLTESİ 
ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ 
MEDENİ HUKUK 
ANABİLİM DALI 

1 2 DOÇENT 
 

HUKUK FAKÜLTESİ 
ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ 
MEDENİ USUL VE İCRA 
İFLAS HUKUKU 
ANABİLİM DALI 

1 1 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 

İcra ve İflâs Hukuku alanında doktora 
çalışması yapmış olmak ve iflâs 
hukuku alanında çalışmaları olmak, en 
az beş (5) yıl yükseköğretim 
kurumlarında çalışmış olmak. 
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İLETİŞİM FAKÜLTESİ 
HALKLA İLİŞKİLER VE 
REKLAMCILIK BÖLÜMÜ 
REKLAMCILIK ANABİLİM 
DALI 

1 3 DOÇENT 
Sosyal medya reklamcılığı alanında 
çalışmaları bulunmak ve Doçentliğini 
Reklamcılık alanında almış olmak 

İŞLETME FAKÜLTESİ 
ULUSLARARASI TİCARET 
BÖLÜMÜ 
ULUSLARARASI 
TEDARİK ZİNCİRİ 
YÖNETİMİ ANABİLİM 
DALI 

1 1 PROFESÖR 

Uluslararası Ticaretin ve tedarik 
zincirinin finansmanı ile İhracat ve 
uluslararası tedariğin finansmanı 
alanında çalışmalar yapmış olmak 

İŞLETME FAKÜLTESİ 
ULUSLARARASI TİCARET 
BÖLÜMÜ 
ULUSLARARASI TİCARET 
POLİTİKASI ANABİLİM 
DALI 

1 1 DOÇENT 

Doçent unvanını Makro iktisat 
alanında almış olmak. Doğrudan 
yabancı sermaye ile komşu ülkelerle 
dış ticaret ilişkisi üzerine akademik 
çalışmalar yapmış olmak. 

İŞLETME FAKÜLTESİ 
ULUSLARARASI TİCARET 
BÖLÜMÜ 
ULUSLARARASI TİCARET 
POLİTİKASI ANABİLİM 
DALI 

1 1 DOÇENT 

Uluslararası Ticaret Bilim Alanında 
Doçent unvanı almış olmak. “Dış 
Ticaret Girişimciliği” konusunda 
akademik çalışmalar yapmış olmak. 

MÜHENDİSLİK 
FAKÜLTESİ 
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 
BÖLÜMÜ 
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 
ANABİLİM DALI 

1 1 PROFESÖR 

Doktora ve doçentlik unvanlarını çevre 
mühendisliği alanından almış olmak. 
Çevre mühendisliği alanında 
matematiksel modelleme uygulamaları 
üzerine çalışmalar yapmış olmak 

MÜHENDİSLİK 
FAKÜLTESİ 
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 
BÖLÜMÜ 
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 
ANABİLİM DALI 

1 1 DOÇENT 

Doçentliğini İnşaat Mühendisliği Bilim 
alanında almış olmak, ayrıca Polimer 
Betonlarda Nanomalzemelerin 
Kullanımı konusunda akademik 
çalışmaları olmak. 

MÜHENDİSLİK 
FAKÜLTESİ 
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 
BÖLÜMÜ MAKİNE 
MÜHENDİSLİĞİ 
ANABİLİM DALI 

1 1 DOÇENT 

Makina Mühendisliği Bilim alanında 
Doçent Unvanı almış olmak ve Gaz 
Türbin Kanatlarının Soğutulması 
Konusunda Bilimsel çalışmalar yapıyor 
olmak. 

MÜHENDİSLİK 
FAKÜLTESİ 
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 
BÖLÜMÜ 
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 
ANABİLİM DALI 

1 1 DOÇENT 

Makina Mühendisliği Bilim alanında 
Doçent Unvanı almış olmak ve İçten 
yanmalı motorlar ve hesaplamalı 
akışkanlar dinamiği ile yanmanın 
modellenmesi konularında çalışmalar 
yapmış olmak 
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SAĞLIK BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 

CERRAHİ HASTALIKLARI 

HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM 

DALI 

1 1 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 

Yüksek Lisans ve Doktora tez 

çalışmalarını Cerrahi Hastalıkları 

Hemşireliği alanında yapmış olmak, en 

az altı yıl bir eğitim kurumunda 

çalışmış olmak 

SİYASAL BİLİMLER 

FAKÜLTESİ 

İKTİSAT BÖLÜMÜ 

İKTİSAT TEORİSİ 

ANABİLİM DALI 

1 1 PROFESÖR 

Mikro İktisat” alanında doçent olmak, 

Ulaştırma sektörü” üzerine yetkin 

olduğunu gösteren SCI-Expanded, 

SSCI ve AHCI kapsamındaki 

dergilerde yayınları olmak 

TIP FAKÜLTESİ 

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ 

BÖLÜMÜ 

ENFEKSİYON 

HASTALIKLARI 

ANABİLİM DALI 

1 1 PROFESÖR 
 

TIP FAKÜLTESİ 

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ 

BÖLÜMÜ 

İÇ HASTALIKLARI 

ANABİLİM DALI 

1 1 PROFESÖR 

Romatoloji yan dal uzmanı olmak, 

hematoloji ve romatoloji alanlarında 

çalışmaları ve deneyimi olmak 

TIP FAKÜLTESİ 

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ 

BÖLÜMÜ 

İÇ HASTALIKLARI 

ANABİLİM DALI 

1 1 PROFESÖR 

Tıbbi onkoloji yan dal uzmanı olmak 

ile Nanotıp ve kanser tedavileri 

konusunda en az 1 yıl yurt dışı 

deneyimi olmak 

TIP FAKÜLTESİ 

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ 

BÖLÜMÜ 

NÖROLOJİ ANABİLİM 

DALI 

1 1 DOÇENT 

Vasküler nöroloji sertifikası bulunmak, 

Parsiyel epilepsi hastaları ile ilgili 

uzmanlık tezi yapmış olmak. 

TIP FAKÜLTESİ 

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ 

BÖLÜMÜ 

ACİL TIP ANABİLİM DALI 

1 1 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 

“Hastane Afet Planı Eğitici sertifikası, 

Eğiticinin eğitimi sertifikası olmak ve 

temel ve ileri ultrasonografi konusunda 

deneyimi olmak 

TIP FAKÜLTESİ 

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ 

BÖLÜMÜ 

GÖZ HASTALIKLARI 

ANABİLİM DALI 

1 1 DOÇENT 
 

 4606/1-1 
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesi) ne bağlı 
Samsun ili ve ilçelerindeki bağlı birimlerde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi 
Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu 
(İş-Kur) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde sürekli işçi alımı 
yapılacaktır. 

HASTA BAKIMI VE TEMİZLİĞİ GÖREVLİSİ 

Çalıştırılacağı 

Hizmet Türü 

Kadro 

Sayısı 
Cinsiyet 

Alınma 

Yöntemi 
Özel Koşullar 

Hasta Bakımı ve 

Temizliği 

Görevlisi 

36 Erkek 

Noter 

Kurası 

ile 

* Ortaöğretim kurumlarının (lise ve dengi) hasta ve 

yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta 

bakımı ve yaşlı bakımı dallarından ya da sağlık 

hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, hemşire 

yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği 

dallarından birinden mezun olmak 

* Başvurunun son günü itibariyle 30 yaşını 

bitirmemiş olmak. 

* Hasta bakımı ve temizliği işini yapmaya engel 

olacak sağlık sorunu olmamak. 

* Belgelendirmek şartıyla Samsun ili ve ilçelerinde 

başvuru tarihi itibariyle ikamet ediyor olmak 

HASTA BAKIMI VE TEMİZLİĞİ GÖREVLİSİ 

Çalıştırılacağı 

Hizmet Türü 

Kadro 

Sayısı 
Cinsiyet 

Alınma 

Yöntemi 
Özel Koşullar 

Hasta Bakımı 

ve Temizliği 

Görevlisi 

20 Bayan 

Noter 

Kurası 

ile 

* Ortaöğretim kurumlarının (lise ve dengi) hasta ve 

yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta 

bakımı ve yaşlı bakımı dallarından ya da sağlık 

hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, hemşire 

yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği 

dallarından birinden mezun olmak 

* Başvurunun son günü itibariyle 30 yaşını 

bitirmemiş olmak. 

* Hasta bakımı ve temizliği işini yapmaya engel 

olacak sağlık sorunu olmamak. 

* Belgelendirmek şartıyla Samsun ili ve ilçelerinde 

başvuru tarihi itibariyle ikamet ediyor olmak 
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KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 

Çalıştırılacağı 

Hizmet Türü 

Kadro 

Sayısı 
Cinsiyet 

Alınma 

Yöntemi 
Özel Koşullar 

Koruma ve 

Güvenlik 

Hizmetleri 

8 Erkek 
Noter 

Kurası ile 

* Lise ve dengi okul mezunu olmak. 

* Başvurunun son günü itibariyle 30 yaşını 

bitirmemiş olmak. 

* Geçerli Özel Güvenlik Eğitim 

Sertifikasına/Belgesine sahip olmak. 

* Askerliğini yapmış olmak. 

* Güvenlik işi yapmaya engel olacak sağlık sorunu 

olmamak. Tam Teşekküllü Hastaneden 5188 sayılı 

Kanuna göre alınmış Sağlık Kurulu Raporu 

bulunmak. 

* Belgelendirmek şartıyla Samsun ili ve ilçelerinde 

başvuru tarihi itibariyle ikamet ediyor olmak 

* En az 175 cm ve üzerinde boya sahip olmak. 

Boyunun cm. olarak ifadesinin son iki rakamının, 

± 20 kg. aralığında ağırlıkta olmak. 
 

Çalıştırılacağı 

Hizmet Türü 

Kadro 

Sayısı 
Cinsiyet 

Alınma 

Yöntemi 
Özel Koşullar 

Koruma ve 

Güvenlik 

Hizmetleri 

2 Bayan 
Noter 

Kurası ile 

* Lise ve dengi okul mezunu olmak. 

* Başvurunun son günü itibariyle 30 yaşını 

bitirmemiş olmak. 

* Geçerli Özel Güvenlik Eğitim 

Sertifikasına/Belgesine sahip olmak. 

* Güvenlik işi yapmaya engel olacak sağlık sorunu 

olmamak. Tam Teşekküllü Hastaneden 5188 sayılı 

Kanuna göre alınmış Sağlık Kurulu Raporu 

bulunmak. 

* Belgelendirmek şartıyla Samsun ili ve ilçelerinde 

başvuru tarihi itibariyle ikamet ediyor olmak 

* En az 170 cm ve üzerinde boya sahip olmak. 

Boyunun cm. olarak ifadesinin son iki rakamının, ±  

20 kg. aralığında ağırlıkta olmak. 
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TEMİZLİK HİZMETLERİ 

Çalıştırılacağı 

Hizmet Türü 

Kadro 

Sayısı 
Cinsiyet 

Alınma 

Yöntemi 
Özel Koşullar 

Temizlik 

Hizmetleri 
5 

Erkek/ 

Bayan 

Noter 

Kurası 

ile 

* Lise ve dengi okul mezunu olmak. 

* Başvurunun son günü itibariyle 30 yaşını 

bitirmemiş olmak. 

* Temizlik işini yapmaya engel olacak sağlık 

sorunu olmamak. 

* Belgelendirmek şartıyla Samsun ili ve ilçelerinde 

başvuru tarihi itibariyle ikamet ediyor olmak 

BAŞVURU ŞEKLİ YERİ VE ZAMANI 
İlan şartlarını taşıyan adaylar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içinde 

iskur.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak ya da İŞKUR 
Müdürlüklerinden başvuruda bulunabileceklerdir. 

Adaylar başvuru bitimi tarihinden itibaren iş ve işlemlerini www.omu.edu.tr internet 
adresinden takip edeceklerdir. 

GENEL ŞARTLAR 
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
- 18 yaşını tamamlamış olmak. 
- Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan(bölümden/programdan) son başvuru 

tarihi itibariyle mezun olmak. 
- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almıyor olmak. 
- İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci 

maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak. 
- Göreve başlayacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (ruhsal ve 

fiziksel) olmaması gerekmektedir. Başvuran adaylar bu şartları kabul etmiş sayılacaktır. (atamaya 
hak kazanan adaylardan istenecektir.) 

- Adayların yirmidört saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve iç/dış mekanlarda 
çalışmasına engel durumunun olmaması.  

- İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok 2 (iki) ay olup, deneme süresi içinde başarısız 
olanların iş akdi bildirim süreleri beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir. 

- Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir. 
(Başvuru yapan adayların başvuru sürecini Üniversitemiz internet adresinden takip etmeleri önem 
arz etmektedir.) 

- Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya 
meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 

- Başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday 
doğrudan kurayla belirlenir. 
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Asıl adaylardan herhangi bir sebeple işe başlamayan veya gerekli şartları taşımayanların 
olması halinde noter sırasındaki yedek adaylardan alım yapılacaktır. 

- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin 
işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye 
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan 
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.  

KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARININ AÇIKLANMASI 
1. Kura işleminin yeri ve zamanı www.omu.edu.tr internet adresinden ayrıca 

duyurulacaktır. 
2. Kura sonucu ve kuradan sonraki tüm süreç www.omu.edu.tr internet adresinden 

ilgililere duyurulacaktır. 
3. Noter kura çekilişi www.omu.edu.tr internet adresinden canlı olarak yayınlanacaktır. 

Kuraya katılmak isteyen adaylara Covid-19 salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uymaları 
şartıyla izin verilecektir. 

İŞE GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER 
- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
- 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf 
- İkametgah Belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.) 
- Adli Sicil Belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.) 
- Diploma veya mezuniyet belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul 

edilecektir.) 
- SGK’dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (Karekodlu veya barkodlu 

E-devlet çıktısı kabul edilecektir.) 
- Erkek adaylar için Askerlik belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul 

edilecektir.) 
- Aile Hekiminden alınacak Durum Bildirir Sağlık Raporu (Koruma ve Güvenlik 

Hizmetlerine atananlar özel şartlar bölümünde belirtilen sağlık kurulu raporunu ibraz 
edeceklerdir.) 

ATAMA İŞLEMLERİ 
- Başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday 

doğrudan kurayla belirlenecek olup, asıl adaylardan herhangi bir sebeple işe başlamayan veya 
gerekli şartları taşımayanların olması halinde noter sırasındaki ilk yedek adaydan başlamak üzere 
atama yapılacaktır. 

- Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, 
yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri 
yapılmayacaktır. Sehven atama yapılmış olsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Gerçeğe aykırı 
beyanda bulunduğu tespit edilenlerin Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, 
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

- Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili adaylara herhangi bir tebligat yapılmayacak olup, 
bilgilendirme işlemleri www.omu.edu.tr internet adresinden yapılacaktır. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Amasya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 21/5/2020 Tarihli ve E: 2019/76 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/1 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 21/5/2020 Tarihli ve E: 2016/38 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/2 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 21/5/2020 Tarihli ve E: 2015/15 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/3 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 21/5/2020 Tarihli ve E: 2016/49 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/4 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 21/5/2020 Tarihli ve E: 2016/1 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/5 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 21/5/2020 Tarihli ve E: 2017/81 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/6 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 21/5/2020 Tarihli ve E: 2016/7 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/7 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 21/5/2020 Tarihli ve E: 2016/10 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/8 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 21/5/2020 Tarihli ve E: 2017/30 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/9 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 21/5/2020 Tarihli ve E: 2016/24 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/10 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 21/5/2020 Tarihli ve E: 2016/33 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/11 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 21/5/2020 Tarihli ve E: 2017/42 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/12 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 21/5/2020 Tarihli ve E: 2016/43 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/13 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 21/5/2020 Tarihli ve E: 2017/72 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/14 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 21/5/2020 Tarihli ve E: 2016/56 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/15 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 21/5/2020 Tarihli ve E: 2016/70 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/16 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 21/5/2020 Tarihli ve E: 2017/19 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/17 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 21/5/2020 Tarihli ve E: 2017/26 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/18 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 21/5/2020 Tarihli ve E: 2018/55 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/19 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 21/5/2020 Tarihli ve E: 2017/2 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/20 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 21/5/2020 Tarihli ve E: 2017/8 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/21 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 21/5/2020 Tarihli ve E: 2017/28 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/22 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 21/5/2020 Tarihli ve E: 2017/32 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/23 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 21/5/2020 Tarihli ve E: 2017/41 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/24 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 21/5/2020 Tarihli ve E: 2017/47 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/25 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 21/5/2020 Tarihli ve E: 2018/56 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/26 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 21/5/2020 Tarihli ve E: 2017/11 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/27 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 21/5/2020 Tarihli ve E: 2017/13 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/28 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 21/5/2020 Tarihli ve E: 2017/39 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/29 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 21/5/2020 Tarihli ve E: 2017/54 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/30 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 21/5/2020 Tarihli ve E: 2017/78 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/31 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 21/5/2020 Tarihli ve E: 2017/80 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/32 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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


