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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM 
VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/11/2016 tarihli ve 29878 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Mehmet
Akif Ersoy Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin adı “BURDUR
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV
YÖNETMELİĞİ” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yer alan “Mehmet Akif Ersoy Üni-
versitesine” ibaresi “Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üze-

re enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,
ç) Enstitü Anabilim Dalı (EABD): Enstitüde programı bulunan ilgili anabilim dalını,
d) Enstitü Anasanat Dalı (EASD): Enstitüde programı bulunan ilgili anasanat dalını,
e) Enstitü Anabilim Dalı Akademik Kurulu (EABDAK): İlgili Enstitü Anabilim Dalının

lisansüstü eğitim programlarında görev alan kadrolu profesör, doçent ve doktor öğretim üye-
lerinden oluşan kurulu,

f) Enstitü Anasanat Dalı Akademik Kurulu (EASDAK): İlgili enstitü anasanat dalının
lisansüstü eğitim programlarında görev alan kadrolu profesör, doçent ve doktor öğretim üye-
lerinden oluşan kurulu,
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g) Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı: Enstitüde; eğitimin yürütülmesinden so-
rumlu olan, 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim
Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ana-
bilim/anasanat dalı başkanını,

ğ) Enstitü Kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve ens-
titüde programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten anabilim/anasanat dalı baş-
kanlarından oluşan kurulu,

h) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardım-
cıları ile EK tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

ı) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-
lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
j) Senato: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Senatosunu,
k) TİK: Tez izleme komitesini,
l) Üniversite: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini,
m) Yabancı Dil Sınavı: Merkezi Yabancı Dil Sınavları veya ÖSYM Başkanlığı tarafın-

dan eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarını, 
n) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümle-

sinde yer alan  “Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde” ibaresi “Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni-
versitesinde” olarak değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Disiplinler arası anabilim dalında görevli öğretim üyesi sayısı 10 veya daha fazla
ise, anabilim dalı kurulu tarafından, anabilim dalı başkanı dahil 7 kişiden az olmamak üzere,
her bilim dalını temsilen eşit sayıda öğretim üyesinden oluşan bir yürütme kurulu oluşturulur.
Yürütme kuruluna üye verecek bilim dallarının belirlenmesinde, anabilim dalının kuruluş tek-
lifinin yapıldığı fakültenin bölümleri dikkate alınır. Bu yürütme kurulu,  anabilim dalı kurulu
yetkileriyle görev yapar. Kurulun görev süresi anabilim dalı Başkanının görev süresinin sona
ermesiyle birlikte sona erer. Aynı usulle yeni anabilim dalı Başkanı belirlenir ve yeni kurul
oluşturulur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 12 – (1) Başvurusu kabul edilen adayları değerlendirecek sınav jürisi, ilgili

EABDAK/EASDAK kararı dikkate alınarak, en az üç asil ve iki yedek üye olmak üzere EYK
kararı ile belirlenir.

(2) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı, lisans not orta-
laması, yabancı dil puanına göre başarı notu hesaplanır. Başarı notu hesaplamasında ALES
puanının %50'si, lisans not ortalamasının %40'ı, yabancı dil puanının %10'u dikkate alınarak
sıralama yapılır. Başarı notlarının eşit olması halinde sırasıyla ALES puanı, lisans mezuniyet
notu, yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Ancak özel yetenek sınavı ile öğrenci
kabul eden programların değerlendirilmesi, yetkili kurulların talep etmeleri halinde ALES pua-
nı, lisans not ortalaması, yabancı dil puanı, yazılı ve/veya sözlü sınav veya uygulamalı sınav
sonucuna göre başarı notu hesaplaması yapılır.  Başarı notu değerlendirmesinde ALES puanının
%50'si, lisans not ortalamasının %20'si, yabancı dil puanının %10'u ve yazılı ve/veya sözlü sı-
nav veya uygulamalı sınav puanının %20'si dikkate alınır ve sıralama yapılır.
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(3) Yüksek lisans programlarına ilan edilen kontenjan dâhilinde kabul edilen öğrenci-

lerin listeleri ilgili EABD/EASD başkanlığınca üç iş günü içerisinde enstitüye bildirilir. Kaza-

nan adayların listesi EYK kararıyla kesinleşir ve enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir.

(4)  Adayların kabulü EYK'ca kesinleştirilerek kayıt hakkı kazanan asil adaylar kadar

yedek aday listesi enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir.

(5) Üniversitenin lisans diploma programından öğrenim süresi içerisinde birinci olarak

mezun olan öğrenciler, yüksek lisans programına başvuru için istenilen asgari şartları ve birimin

başvuru şartlarını sağlaması koşulu ile Üniversitenin yüksek lisans programlarına başvuruda

bulunabilirler. Başvuruda bulunan öğrencilere Senato tarafından ayrılan kontenjan dahilinde;

a) Aynı programa birincilik kontenjanından birden fazla başvuran öğrenci bulunması

halinde başarı notu yüksek olan adaya öncelik tanınır.

b) Başvuruda bulunan öğrenciler arasında birincilik kontenjanından yerleşemeyen öğ-

renciler, aynı program listesine dahil edilerek değerlendirmeye alınır.

(6) Doktora ve tıpta/diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların yüksek lisans

programına başvuru yapması halinde, ALES sınavına girme şartı aranmaksızın ALES puanı

70 olarak değerlendirilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Her öğrenci için çalışmak istediği alan ve danışman tercihi dikkate

alınarak Üniversitenin kadrosundaki öğretim üyeleri arasından EABDAK/EASDAK tarafından

enstitüye danışman önerilir. Danışman, EYK kararı ile yarıyıl başlangıcından itibaren en geç

on beş gün içinde atanır. Üniversite kadrosunda belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi

bulunmaması halinde EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi da-

nışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliği birden fazla danışmanı gerektirdiği durum-

larda ikinci tez danışmanı; danışmanın isteği ve EABD/EASD başkanlığının önerisi ile EYK

tarafından atanır, ikinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da olabilir ve Üniversite

kadrosu dışından atanacak kişi en az doktora derecesine sahip olmalıdır. Öğrencinin ve/veya

danışmanın talebi doğrultusunda, danışman değişikliği durumunda ilgili madde hükümleri uy-

gulanır.

(2) Öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusu,  EABDAK/EASDAK ka-

rarı ile en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerilir.

(3) Tez önerisi, öğrenci derslerini ve seminerini başarı ile tamamladıktan sonra takip

eden dönemin başına kadar danışmanın onayı, EABDAK/EASDAK kararı ile enstitüye önerilir

ve EYK onayı ile kesinleşir. Tez önerisi değişikliği durumunda ilgili madde hükümleri uygu-

lanır.

(4) Danışmanın üç aydan fazla başka bir kurumda görevlendirilmesi, atanması, Üni-

versiteden ayrılması ya da olağan dışı durumlarda danışmanlık görevi sona erer ve öğrenciye

yeni bir danışman atanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin başlığı ile ikinci ve onuncu fıkra-

ları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yüksek lisans tezinin hazırlanması ve sonuçlandırılması”

“(2) Yüksek lisans tezinin hazırlanmasında;

16 Eylül 2020 – Sayı : 31246                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 3



a) Tez savunma jürisinin kurulabilmesi için öğrenci; bir ulusal ya da uluslararası kon-

ferans, kongre veya sempozyumda poster/sözlü olarak sunulmuş en az bir bildiri veya

ulusal/uluslararası hakemli bir dergide yayıma kabul edilmiş/yayımlanmış bir bilimsel makale

veya başvurusu kabul edilmiş patent/faydalı model hazırlama şartlarından birini Üniversite adı

altında yerine getirir. Bu kapsamda öğrenci, Üniversite adına belgelenmiş çalışmalarının tü-

münü danışmanının onayını aldıktan sonra anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla, ens-

titüye müracaat eder.

b) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme

ile birlikte öğrenci, tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir ol-

duğuna ilişkin görüşü ile birlikte söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu,

ciltlenmemiş altı adet tezi ve Üniversite adı altında yapılan çalışmasını EABD/EASD başkan-

lığına teslim eder. Teze ilişkin intihal programı raporundaki oran %25’i geçemez. Rapordaki

verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez

EYK’ya gönderilir.”

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

ramının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla

kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Bu süre içerisinde öğrenciye tezsiz yüksek li-

sans programının gereklerini yerine getirebilmek için bir yarıyıl ek süre verilebilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü

anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bu-

lunur. İlgili enstitünün tez yazım kılavuzuna göre hazırlanan tezin, tez sınav jüri komisyonu

tarafından imzalı son halinin teslim edildiği tarih, mezuniyet tarihidir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde

yer alan “90” ibaresi “60” olarak ve üçüncü fıkrasında yer alan “savunulabilir veya danışman

tarafından” ibaresi “savunulur, dönem projesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle

eklenmiştir.

“Değerlendirme ve sıralama lisans diploma notuna (100’lük sistem) göre yapılır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

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

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

boratuvar dalında uzmanlık yetkisi kazanmış olan fen ve dört yıllık eczacılık fakültesi mezunu

adayların, lisans mezuniyet not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 2.50 veya 100 üzerinden

eşdeğeri bir puan ve başvurduğu programın puan türünde en az 55 ALES puanına sahip olmaları

gerekir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Adayların, yazılı veya sözlü sınav sonuçları 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. 
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(3) Doktora programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması, ya-

bancı dil puanı ve yazılı veya sözlü sınav sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES veya

tıpta uzmanlık sınavı puanının %50'si, lisans derecesi ile bütünleşik doktoraya başvuranlar için

lisans, diğer doktora programları için yüksek lisans not ortalamasının %20'si, yabancı dil pua-

nının %10'u ve yazılı veya sözlü sınav puanının %20'si dikkate alınır ve toplamda en az 65

puan alanlar arasında sıralama yapılır. Yazılı veya sözlü sınavına girmeyen adayların başarı

notu hesaplanmaz. Başarı notlarının eşit olması halinde sırasıyla ALES veya tıpta/diş hekim-

liğinde uzmanlık eğitimi giriş sınavı puanı, lisans/yüksek lisans mezuniyet notu, yabancı dil

puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.”

“(6) Doktora ve tıpta/diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların tekrar dok-

tora programlarına başvuru yapması halinde ALES sınavına girme şartı aranmaksızın ALES

puanı 70 olarak değerlendirilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

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

ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlar ile doktora tezinde başarılı

olamayanların talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Öğrenciye tezsiz yüksek

lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirebilmek için bir yarıyıl

ek süre verilebilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 26 – (1) EABDAK/EASDAK her öğrenci için uzmanlık alanı anabilim dalı

ile aynı olan Üniversitenin kadrosundaki öğretim üyeleri arasından öğrencinin çalışmak istediği

alanı ve öğrencinin danışman tercihini de dikkate alarak enstitüye danışman önerir. Danışman,

EYK kararı ile yarıyıl başlangıcından itibaren en geç on beş gün içinde atanır. Tez çalışmasının

niteliği birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı; danışmanın isteği

ve EABD/EASD başkanlığının önerisi ile EYK tarafından atanır. İkinci tez danışmanı Üniver-

site kadrosu dışından da olabilir ve Üniversite kadrosu dışından atanacak kişi en az doktora

derecesine sahip olmalıdır. Öğrencinin ve/veya danışmanın talebi doğrultusunda, danışman de-

ğişikliği durumunda ilgili madde hükümleri uygulanır.

(2) Üniversite kadrosunda belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması ha-

linde EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman 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 danış-

manı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da

en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Danışmanın üç aydan fazla başka bir kurumda görevlendirilmesi veya atanması ya

da Üniversiteden ayrılması durumunda danışmanlık görevi sona erer ve öğrenciye yeni bir da-

nışman atanır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
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“(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.

İlgili yarıyıllarda ders kaydını yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sınavlara girmeyen öğ-

renci başarısız sayılır. Bu sınav hakları sonunda başarısız olan öğrencinin doktora programı ile

ilişiği kesilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin başlığı ve ikinci fıkrası aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş ve yedinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Doktora tezinin hazırlanması ve sonuçlandırılması”

“(2) Doktora tezinin hazırlanmasında; 

a) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili enstitü tarafından onay-

lanmış tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar. Tez savunma jürisinin kurulabilmesi için

öğrenci, hazırladığı en az bir ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayıma kabul edil-

miş/yayımlanmış bir bilimsel makale, patent/faydalı model belgesine sahip olma şartlarından

birini Üniversite adı altında yerine getirir. Bu kapsamda öğrenci, Üniversite adına belgelenmiş

çalışmalarının tümünü danışmanının onayını aldıktan sonra anabilim/anasanat dalı başkanlığı

aracılığıyla enstitüye müracaat eder.  

b) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile

birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna

ilişkin görüşü ile birlikte söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu ve ciltlen-

memiş sekiz adet tezi ve Üniversite adı altında yapılan çalışmasını EABD/EASD başkanlığına

teslim eder. Teze ilişkin intihal programı raporundaki oran %25’i geçemez. Rapordaki verilerde

gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ya gön-

derilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Doktora diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat

dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. İlgili enstitünün

tez yazım kılavuzuna göre hazırlanan tezin, tez sınav jüri komisyonu tarafından imzalı son ha-

linin teslim edildiği tarih mezuniyet tarihidir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not

ortalamalarının dört üzerinden en az üç veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik

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

lisans not ortalaması ile yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilebilir.”

“(4) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması,

yabancı dil puanı ve yazılı veya sözlü sınav sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES

puanının %50'si, lisans veya yüksek lisans not ortalamasının %20'si, yabancı dil puanının %10'u

ve yazılı veya sözlü sınav puanının %20'si dikkate alınır ve toplamda en az 65 puan alanlar

arasında sıralama yapılır. Yazılı veya sözlü sınavına girmeyen adayların başarı notu hesaplan-

maz. Başarı notlarının eşit olması halinde sırasıyla ALES puanı, lisans/yüksek lisans mezuniyet

notu, yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Ancak güzel sanatlar fakülteleri ile

konservatuvarlara ilişkin EABD/EASD’ye öğrenci kabulünde birinci fıkra hükümleri uygulanır.”
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MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) EABDAK/EASDAK her öğrenci için uzmanlık alanı anabilim dalı ile aynı olan

Üniversitenin kadrosundaki öğretim üyeleri ve doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğre-

tim üyeleri arasından, öğrencinin çalışmak istediği alanı ve öğrencinin danışman tercihini de

dikkate alarak enstitüye danışman önerir. Danışman, EYK kararı ile yarıyıl başlangıcından iti-

baren en geç on beş gün içinde atanır. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da ola-

bilir ve Üniversite kadrosu dışından atanacak kişi en az doktora derecesine sahip olmalıdır.

Öğrencinin ve/veya danışmanın talebi doğrultusunda, danışman değişikliği durumunda ilgili

madde hükümleri uygulanır.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Sanatta yeterlik diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/ana-

sanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. İlgili

enstitünün tez yazım kılavuzuna göre hazırlanan tezin, tez sınav jüri komisyonu tarafından im-

zalı son halinin teslim edildiği tarih mezuniyet tarihidir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan

“Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi” ibaresi “Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi” olarak

değiştirilmiştir.

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 39 – (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 ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü

derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin mua-

fiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Doktora öğrencileri, danışmanın uygun görüşü ile yüksek lisans programından ders alabilir-

ler.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Zorunlu ve seçmeli derslerin ders tekrarı ile ilgili esasları şunlardır:

a) Öğrenciler, almış olduğu zorunlu ve seçmeli dersleri başarmakla yükümlüdür. Başa-

rısız olunması halinde aşağıdaki hususlara dikkat edilir:

1) Zorunlu derslerde öğrenci başarısız olduğu zaman dersleri tekrar etmek zorundadır.

Ancak öğretim programından kaldırılan zorunlu derslerin yerine ise öğrenciler danışmanın

önerisi, EABD/EASD Başkanlığının teklifi ve EYK’ca onaylanan dersleri alırlar.

2) Seçmeli derslerde başarısızlık halinde ise başarısız olduğu dersi tekrar alabilir veya

yeniden başka bir seçmeli ders seçebilir. 

b) Öğrencilerin, kayıtlı olduğu yarıyılın eğitim-öğretim planında yer alan zorunlu/seç-

meli ders/dersleri almaması veya dersi alıp başarısız olmaları halinde; ders adı, ders kredisi,

AKTS kredisi ve içeriğinin uyması koşulu ile farklı yarıyılda açılan ders/dersleri (güz yarıyılı
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dersini bahar yarıyılında-bahar yarıyılı dersini güz yarıyılında) diğer bölüm/program ve birim-

lerden danışmanının uygun görüşü ve ilgili birimin yönetim kurulunun onayı ile ekle-sil haftası

içerisinde ders yükünü aşmayacak şekilde ders kayıt işlemlerini tamamlarlar.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 55 – (1) Öğrencilere; ilgili birim yönetim kurulunun uygun göreceği haklı

ve geçerli nedenlerle en az bir, en çok iki yarıyıl kayıt dondurma izni verilebilir. İzinli olunan

dönem öğretim süresinden sayılmaz. Bu şekilde izin alan öğrenci eğitim-öğretime devam ede-

mez, öğrenci kimliği alamaz ve izinli olduğu yarıyıl sonundaki sınavlara giremez. Öğrenciye

verilen izinlerin toplamı, program öğrenim süresinin yarısını aşamaz.

(2) Ağır hastalık, kaza, yakınının vefatı, doğal afetler ve bunun gibi belgelendirilebilen

olağanüstü durumlar dışında kayıt dondurma izin başvurusu en geç akademik takvimde belir-

tilen ders kayıt ve kayıt yenileme süresi içinde kayıtlı olunan birime yapılır ve ilgili birim yö-

netim kurulu tarafından akademik takvimde belirtilen mazeretli kayıt yenileme haftası içeri-

sinde sonuçlandırılarak ilan edilir.

(3) Kayıt dondurma başvurusu birimince uygun görülen öğrenci izinli sayıldığı

yarıyıl/yılın katkı payı/öğrenim ücretini ödemez. Kayıt dondurma izni başvurusu birimince uy-

gun görülmeyen öğrenci ise ekle-sil süresi içerisinde katkı payı/öğrenim ücretini yatırarak ders

kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlar.

(4) Eğitim-öğretim süresi içinde tutuklanan veya hüküm giyen öğrenciler ya da ceza

infaz kurumundayken Üniversitemize kayıt hakkı kazanan ve kaydını yaptıran hükümlü veya

tutuklu öğrencilerin talep etmeleri halinde kaydının bulunduğu birimin üst kurullarının kabul

etmesi koşuluyla kayıt dondurma işlemi yaptırılabilir.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(2) Afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri ha-

linde bir yarıyıl,  afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir yarıyıl

daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden

sayılmaz.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) 15 inci ve 30 uncu maddelerin ikinci fıkraları 2020-2021 eğitim-öğretim yılından

önce lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrencilere uygulanmaz.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesinde yer alan “Mehmet Akif Ersoy

Üniversitesi” ibaresi “Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 30 – Bu Yönetmelik 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak

üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 31 – Bu Yönetmelik hükümlerini Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/11/2016 29878
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Ordu Üniversitesinden:
ORDU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim-

öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim

programlarına, sınav ve değerlendirmelere, öğrenci kabulüne, diploma ve unvanlarına, devamlı
ve geçici ayrılmaya, akademik danışmanlık işlemlerine 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) Akademik danışman: Bir öğrenciye, fakülteye girişinden fakülte ile ilişkisini kesene

kadar geçen süre içerisinde kayıt, eğitim-öğretim çalışmaları ve Üniversitedeki hayatı ile ilgili
sorunlarda rehberlik yapmak üzere Dekanlık tarafından görevlendirilen öğretim üyesini,

b) Akademik koordinatör: Dekan tarafından her dönem için görevlendirilen, ders, ders
kurulları, staj, klinik, poliklinik programlarını ve sınavlarını düzenleyen öğretim üyesini,

c) AKTS: Öğrencilerin bir derse ilişkin olarak belirlenmiş olan öğrenme kazanımları
için gerekli çalışma yükünü ifade eden Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

ç) Dekan/Dekanlık: Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını/Dekanlığını,
d) Ders kurulu (Komite): Dönem I, II, III’te genellikle bir sistemin veya konunun temel

tıp ve klinik anabilim dalları tarafından birbirleriyle bağlantılı olarak bütünleştirilmiş bir düzen
içerisinde kuramsal ve uygulamalı öğretimini,

e) Ders kurulu notu: Ders kurulu sonunda yapılan sınavda alınan notu,
f) Dönem: Tıp fakültesinde her biri bir ders yılını kapsayan dönemi,
g) Eğitim-öğretim yılı: İntörnlük dönemi hariç her biri en az otuz iki haftadan oluşan

dönemi,
ğ) Eğitim komisyonu: Dekan tarafından görevlendirilen bir başkan ile dönem koordi-

natörleri ve koordinatör yardımcılarından oluşan komisyonu,
h) Fakülte: Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesini,
ı) Fakülte Kurulu: Fakültenin Fakülte Kurulunu,
i) İntörnlük dönemi: Dönem VI’da klinik, poliklinik ve gerekli laboratuvar uygulama-

larını içeren on iki aylık bir eğitim-öğretim sürecini,
j) Ortak zorunlu dersler: Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil ders-

lerini,
k) Öğrenci işleri: Fakültenin öğrenci işleri bürosunu,
l) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Ordu Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,
m) Rektör: Ordu Üniversitesi Rektörünü,
n) Seçmeli ders: Müfredatta yer alan zorunlu dersler dışındaki dersleri,
o) Senato: Ordu Üniversitesi Senatosunu,
ö) Staj: Fakülte Kurulunca belirlenen anabilim dallarında pratik (uygulamalı) ve teorik

olarak yapılan eğitim-öğretimi,

16 Eylül 2020 – Sayı : 31246                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9



p) Üniversite: Ordu Üniversitesini,
r) Yönetim Kurulu: Fakültenin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kabul ve Kayıt Şartları, Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Öğrenci kabul ve kayıt şartları
MADDE 5 – (1) Tıp fakültesi birinci sınıfına öğrenci kabulü, 2547 sayılı Kanunun ve

Yükseköğretim Kurulu kararları çerçevesinde, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)
tarafından düzenlenen sınavların sonuçlarına göre yapılır.

(2) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt ve kabul işlemleri, ilgili mev-
zuat hükümleri ve Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır. Üniver-
siteye girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt-kabulleri Rektörlükçe belirlenen esaslara göre
Dekanlık tarafından yürütülür. Kayıtlarda istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından
onaylı örneği kabul edilir.

(3) Öğrenci, kesin kaydını şahsen veya noterden onaylı vekalete sahip vekilleri aracı-
lığıyla yapar. İsteyen öğrenciler e-Devlet kapısından kayıt yapabilirler. Posta ile başvuru kabul
edilmez. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak
işlem yapılır.

(4) Haklı ve geçerli mazereti olmadan zamanında başvurmayan, öğrenim harcını yatır-
mayan ve istenen belgeleri tamamlamayan öğrenci kayıt hakkını kaybeder. 

(5) Fakülteye kayıt için istenen belgelerin tam ve eksiksiz olması gerekir. Kayıt için is-
tenen belgelerde eksiklik ve/veya tahrifat olanların kesin kayıtları yapılmaz, bu belgelerle kaydı
yapılmış olanların ise kayıtları iptal edilir.

(6) Yabancı uyruklu öğrencilerin giriş ve kayıt işlemleri Yükseköğretim Kurulu ve Se-
nato kararları ile düzenlenir.

(7) Kaydolan öğrenciye, eğitim-öğretim süresince geçerli olmak üzere Üniversitenin
öğrenci kimlik kartı verilir. Öğrenciliğin sona ermesi ile kimlik kartı Dekanlığa iade edilir.

Ders muafiyeti ve intibaklar
MADDE 6 – (1) Muafiyet ve intibak işleri Üniversitenin muafiyet ve intibak işlemlerine

ilişkin yönergesine göre yapılır.
(2) Fakülteye ilk kez kayıt yaptıran bir öğrenci, daha önceki yükseköğretim kurumla-

rından almış ve başarmış olduğu ortak zorunlu ve seçmeli dersler için muaf olma başvurusunu,
kayıttan sonraki ilk hafta içinde yapar. Başvurular iki hafta içerisinde karara bağlanır.

(3) Öğrencinin ders muafiyetine, Muafiyet Komisyonunun görüşü dikkate alınarak Fa-
külte Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. Muafiyet, ders kurulları için uygulanmaz.

Kayıt yenileme
MADDE 7 – (1) Kayıt yenileme ve mali yükümlülükleri yerine getirme tarihleri her

öğretim yılının akademik takviminde belirtilir.
(2) Öğrenci her öğretim yılı başında akademik takvimde gösterilen süre içinde kaydını

yeniletmek, ders kaydını yaptırmak ve akademik danışmanına onaylatmak zorundadır ve bu
işlemden öğrenci sorumludur. Ders kaydı yaptırmayan öğrenci derslere devam edemez; sınav-
lara giremez ve diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(3) Mazeret beyanı, eğitim-öğretim yılının ilk 10 iş günü içinde yapılır. Mazereti Fakülte
Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri, mazeretlerinin
kabulünü takip eden ilk 3 iş günü içinde tamamlanır.
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Eğitim süresi
MADDE 8 – (1) Fakültede normal eğitim-öğretim süresi altı yıldır. Bu süre azami do-

kuz yıldır. Bu azami süreye, Yönetim Kurulunca kabul edilen mazeretleri nedeniyle raporlu
ve izinli geçen süreler dahil değildir. Üniversiteden geçici süreli uzaklaştırma cezası alan öğ-
rencilerin bu süreleri öğrenim süresinden sayılır; bu süreler için öğrenci katkı payı/öğrenim
ücreti öder.

Öğrenci statüsü
MADDE 9 – (1) Fakültede tam zamanlı öğrenim yapılır. Dekanlığın uygun görüşü ve

Rektörlüğün izni ile dinleyici olarak öğrenci kabul edilir. Ancak, diğer tıp fakültelerinden staj
yapmak için gelen öğrencilere, ilgili anabilim dalı başkanının olumlu görüşü alınarak Yönetim
Kurulu kararı ile staj yapma imkânı tanınır.

Yatay geçiş
MADDE 10 – (1) Yatay geçişler, ilgili mevzuat hükümlerine ve bu konudaki Senato

kararlarına göre Yönetim Kurulunca yapılır.
(2) Staj dönemlerine yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin başarılı oldukları

stajlardan muaf olmak istemeleri halinde öğrencinin durumu eğitim komisyonu tarafından de-
ğerlendirilir ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(3) Fakültenin ilk 3 döneminde yatay geçişler sadece eğitim-öğretim yılının başında
yapılır.

(4) Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunun öğrencisi iken ÖSYM tarafından
yapılan sınavlara girerek tıp fakültesinin I. sınıfına kesin kaydını yaptıran öğrencilerin daha
önce izlemiş ve başarmış oldukları öğretim programlarının uygunluğu ve eşdeğerliği, Eğitim
Komisyonu ve Yatay Geçiş Komisyonunun görüşleri dikkate alınarak, Fakülte Yönetim Kurulu
tarafından kabul edildiği takdirde ve öğrenimine başlayacakları eğitim-öğretim yılının ilk 10
iş günü içerisinde başvurmaları halinde, ders ve yıl intibakları yapılır.

(5) Öğrencinin devam edeceği dönemin öğretim planı değişmesi durumunda öğrencinin
başarısız olduğu veya hiç almadığı dersler yerine alması gereken dersler Fakülte Eğitim Ko-
misyonu görüşleri alınarak Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Tebligat ve adres bildirme
MADDE 11 – (1) Bir bildirimin, öğrencinin fakülteye bildirdiği adrese yollanması ve

Üniversite Bilgi Sistemi (UBS) üzerinden bildirim yapılması halinde tebligat şartları yerine
getirilmiş sayılır.

(2) Fakülteye kayıt olurken verilen adresin değişmesi durumunda, bildirilmeyen, yanlış
veya eksik bildirilen adresten öğrenci sorumludur. Kayıt esnasında verilen adrese tebligatın
gönderilmesi halinde tebligat kendilerine yapılmış sayılır.

(3) Eğitim öğretimle ilgili bildirilerinin veya değişikliklerin Fakültenin internet sayfa-
sında duyurulması halinde tebligat yapılmış sayılır. 

Eğitim şekli ve dili
MADDE 12 – (1) Fakültede eğitim dili Türkçedir.
(2) Tıp eğitiminde teorik ve pratik eğitimin yanı sıra mesleki eğitim de verilir. Mesleki

eğitimde; iyi hekimlik uygulamaları ve meslek etiğini geliştirici çalışmalara ek olarak doğru
davranış, iletişim, okuma, öğrenme ve empati yeteneğini geliştirmeyi hedefleyen uygulamalara
da yer verilebilir. Bu amaçla, tıp dalında veya tıp dalı dışındaki disiplinlerle ve sanat kolları ile
işbirliği yapılabilir. Komiteler ve ders kurulları Dekan tarafından her yıl o dönemin sorumlusu
olarak görevlendirilen akademik koordinatör tarafından düzenlenir.

(3) Bir dönemi başaramayan öğrenci bir üst döneme devam edemez ve her öğretim yı-
lında uygulanan teorik ve pratik dersler, bir önceki dönemin tamamlayıcısı ve bir sonraki yılın
öğretimine bağlı ön şartlı derslerdir. 
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(4) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendindeki dersler ve
seçmeli dersler hariç sınıf geçme esası uygulanır. 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci
fıkrasının (ı) bendindeki dersler ve seçmeli derslerde ise ders geçme esası uygulanır. Bir öğ-
rencinin bir sonraki döneme geçmesi için, ortak zorunlu dersler ve seçmeli dersler dışında ön-
ceki dönemin eğitimini başarması gerekir. 

(5) Dönem I ve II’de ders geçme sisteminin uygulandığı derslerden başarısız olan öğ-
renciye, bu ders veya dersleri sonraki dönemlerde başarılı oluncaya kadar tekrarlama hakkı
verilir. Öğrenci dersi ilk aldığında, F1 notu almamış ise bu ders veya dersleri tekrarlaması ha-
linde devam mecburiyeti aranmadan ara sınavlara ve dönem sonu genel sınavına girer. Ancak
bu derslerden başarılı olmadan intörnlük dönemine başlayamaz.

(6) Tıp eğitiminde, Dönem I, II ve III’te öğretim, ders kurulları şeklinde yürütülür. Ders
kurulları, her döneme ilişkin temel ve klinik tıp bilimlerinin, konulara ve sistemlere göre dü-
zenlenmiş ders kurullarını, teorik derslerini, pratik laboratuvar uygulamalarını, klinik beceri
uygulamalarını ve seçmeli dersleri kapsar.

(7) Öğrenci Dönem I, II ve III’te başarısız olduğu dönemi tekrarlar. F1 notu almamış
öğrenciler için teorik ve pratik derslerde devam zorunluluğu aranmaz.

(8) Tıp eğitiminde, Dönem IV ve V staj esasına göre yapılır. Dönem IV ve V staj prog-
ramları iki yarıyıl içerisinde tamamlanır. Dönem IV ve V’te klinik dersler anabilim dallarının
staj süreleri Eğitim Komisyonunun önerisi ile Fakülte Kurulu tarafından belirlenerek eğitim
yılı başında ilan edilir. Stajlarda;

a) Öğrenci Dönem IV stajlarını tamamlamadan Dönem V’e geçemez. Dönem V stajla-
rını tamamlamadan da Dönem VI’ya geçemez. Dönem IV’ten Dönem V’e ve Dönem V’ten
Dönem VI’ya geçecek öğrencilerin isimleri koordinatörler tarafından Dekanlığa bildirilir.

b) Stajyer öğrenciler, teorik dersler ve pratik uygulamalara katılır, öğretim elemanlarının
gözetimi ve denetimi altında hastaları izler.

c) Her staj için stajyer öğrencilerin devam durumu ve eğitiminin koordinasyonu, ilgili
anabilim dalı başkanının sorumluluğundadır.

ç) Dönem IV ve V’te yer alan stajların bitirme sınavları ilgili staj süresinin sonunda
yapılır. Öğrenci Dönem IV ve Dönem V’te ise kaldığı stajları tekrarlar.

d) Öğrenci başarısız olduğu stajı bir sonraki öğrenci grupları ile tekrarlar ve sınavına
girer. Öğrenci tekrarlamak zorunda olduğu tüm stajlardan başarılı olduğu takdirde, yeni ders
yılının başlamasını beklemeden, dönem koordinatörü tarafından belirlenen bir tarihte bir üst
dönem öğrenim programına Dekanlık kararı ile devam eder.

e) Stajların Fakülteye bağlı anabilim dallarında yaptırılması esastır. Ancak Fakültenin
ilgili anabilim dalında öğretim üyesinin ya da staj yaptırılabilmesi için uygun şartların bulun-
maması durumunda, öğrencinin talebiyle birlikte ilgili koordinatörün ve Dekanlığın uygun gör-
mesi ve Fakülte Yönetim Kuruluna sunması ve Fakülte Yönetim Kurulunun bu başvuruyu
onaylaması halinde stajlar, bu Yönetmeliğin sınavlara ilişkin hükümlerine uyulmak şartıyla
başka sağlık kuruluşlarında da yapılabilir.

f) Bir eğitim döneminde başka fakültede yapılabilecek staj süresi 3 ay ile sınırlıdır.
(9) İntörnlük dönemi ise Fakülte Kurulu tarafından teklif edilen ve Senato tarafından

kabul edilen İntörnlük esaslarına göre yürütülür.
Eğitim ve öğretimin planlanması
MADDE 13 – (1) Ders programında yer almak üzere, anabilim dalları, her yıl bir son-

raki yılın ders başlıklarını ve bu dersleri verecek olan öğretim elemanlarını belirleyip dönem
koordinatörlerine ve Tıp Fakültesi Dekanlığına bildirir.

(2) Dekanlık tarafından ilan edilen tarihe kadar teslim edilmeyen veya formata uygun
gönderilmeyen ders programları için bir önceki yılın ders programı geçerli olur. 
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(3) Koordinatörler; bir sonraki ders yılı akademik takvimini, ders programını, sınav ta-
rihlerini ve dersleri verecek öğretim üyelerinin isimlerini gösteren ders programını hazırlayarak
en geç Mayıs ayı son iş gününe kadar Dekanlığa sunar. Eğitim komisyonu programları kontrol
edip düzenleyerek Fakülte Yönetim Kuruluna sunar.

(4) Ders programı Fakülte Yönetim Kurulunca onaylanarak Rektörlük Oluruna sunulur.
(5) Ders programı Dekanlık tarafından internet sayfasında ilan edildikten sonra ders

görevlendirmeleri tebliğ edilmiş sayılır.
Ortak zorunlu ve seçmeli dersler
MADDE 14 – (1) Fakültede 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının

(ı) bendinde yer alan ortak zorunlu ve seçmeli dersler okutulur.
(2) Ortak zorunlu derslerden alınan notlar, genel başarı notunun hesaplanmasına dahil

edilmez.
(3) Ders programı oluşturulmadan önce, öğrencilerin geri bildirimleri ve/veya öğretim

üyelerinin önerileri doğrultusunda seçmeli ders havuzu oluşturulur. İlgili öğretim üyesi, seçmeli
dersin amaç, hedef, başarı kriterleri ve varsa ön koşulları ile ders içeriklerini dönem koordina-
törü aracılığı ile Eğitim Komisyonuna sunar. Eğitim Komisyonu tarafından uygun görülen seç-
meli dersler, Fakülte Kurulu tarafından onaylanarak ders programına alınır.

(4) Öğrenciler, eğitim döneminin ilk haftası içinde seçmeli dersler için en az 3 tercih
yaparlar. Seçmeli dersin açılabilmesi için en az 10 öğrenci tarafından tercih edilmesi gerekir.
Tercih sırasına ve dersin kontenjanına göre öğrencilerin seçmeli derslerden birine kaydı yapılır.

(5) Seçmeli derslere devam zorunludur. Başarı durumu, “Başarılı” veya “Başarısız”
şeklinde dersi veren öğretim üyesi tarafından belirlenir. Seçmeli dersten başarısız olan bir öğ-
renci, başarısız olunan seçmeli dersi veya aynı ulusal ve AKTS kredisine sahip olan başka seç-
meli dersi koordinatörün önerisi ve ilgili fakülte yönetim kurulu kararı ile alabilir. 

(6) Fakülteden mezun olabilmek için öğrencinin en az 2 seçmeli dersten başarılı olması
gereklidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ders, Staja Devam

Devam zorunluluğu
MADDE 15 – (1) Ders ve stajlara devam zorunludur ve buna ilişkin esaslar şunlardır:
a) Teorik, seçmeli ve uygulamalı dersler ile stajlara devam zorunludur ve yoklama ya-

pılır. Uygulamalı dersler; staj, laboratuvar çalışması, tartışma, seminer, saha, klinik ve benzeri
çalışmaları kapsar. Stajlar tam gün olarak değerlendirilir.

b) I, II ve III üncü dönemlerde her bir ders kurulundaki teorik derslerin %30’u, uygu-
lamalı derslerin %20’sinden fazlasına mazeretli ya da mazeretsiz katılmayan öğrenciler, o ders
kurulunun teorik ve uygulama sınavlarına alınmaz ve o ders kurulu sınavından sıfır almış olarak
değerlendirilir. Sınava giren öğrencilerin sınavı geçersiz sayılır.

c) I, II ve III üncü dönemlerde, bir dönem içindeki toplam devamsızlık süresi tüm teorik
derslerin %30’u, uygulamalı derslerin %20’sini aşan öğrenciler, dönem sonu teorik ve uygu-
lama sınavlarına alınmaz ve F1 notu ile başarısız olur. Bu durumda olan öğrenciler ilgili dönemi
tekrar eder.

ç) Ders geçme sisteminin uygulandığı derslerde öğrencilerin yılsonu genel ve bütünleme
sınavlarına girebilmeleri için yıl içerisinde bu derslerden devamsızlıklarının %30’un üzerinde
olmaması gerekir.

d) IV ve V inci dönemlerde her bir staj süresince devamsızlık süresi mazeretli ya da
mazeretsiz toplam staj süresinin %20’sini aşanlar o staj sonu sınavına alınmaz ve başarısız sa-
yılarak staj tekrarı yapar. Sınava giren öğrencilerin sınavı geçersiz sayılır.
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e) Fakülteye kabul edilen öğrencilerin devamsızlıklarının hesaplanmasında fakülteye
kayıt yaptırdığı tarih esas alınır.

f) İntörnlük döneminde her staj için mazeretli ya da mazeretsiz toplam sürenin %10’unu
aşan öğrenciler başarısız sayılarak staj tekrarı yaparlar.

g) Bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen devamsızlık süresini aşmayan ve mazereti
nedeniyle kurul ve staj sonu sınavına girmeyen öğrencilerin mazereti Yönetim Kurulunca kabul
edildiği takdirde ilgili ders kurulu/staj sonu sınavının mazeret sınavına alınır.

ğ) I, II ve III üncü dönemlerde, devamsızlık nedeniyle dönem tekrarı yapan öğrencilerde
devam zorunludur. IV ve V inci dönem stajlarda devamsızlık veya başarısızlık nedeniyle stajın
tekrarlanması halinde staj devamlılığı zorunludur.

Mazeret ve mazeret sınavları
MADDE 16 – (1) Öğrencinin sınavına giremediği ders, kurul ve stajların sınav tarihini

kapsayan rahatsızlığını Üniversite Eğitim ve Araştırma Hastanesinden ya da diğer resmî yataklı
tedavi kurumlarından alacağı rapor ile belgelendirmesi, Üniversite Eğitim ve Araştırma Has-
tanesi dışında alınan raporların ise Üniversite Eğitim ve Araştırma Hastanesinde raporun alın-
dığı ilgili klinikçe onaylanması ve bu raporların Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir.

(2) Haklı ve geçerli mazeretler şunlardır:
a) Sağlık mazereti: Mazereti Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, raporlu bulun-

duğu süre içinde derslere devam edemez ve herhangi bir dersin sınavına giremez.
b) Yakın akrabaların ağır hastalığı veya ölümü: Eş, anne, baba, çocuk ve kardeşin ağır

hastalığı veya ölümü nedeniyle sınava giremeyen öğrencinin, durumunu belgelemesi ve ilgili
Yönetim Kurulunca uygun görülmesi halinde mazeret sınav hakkı verilir.

c) Doğal afetler: Yörenin mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması ko-
şuluyla, doğal afetler nedeniyle öğrencinin sınava girememesi durumunda ilgili yönetim ku-
rulunca uygun görülmesi halinde mazeret sınav hakkı verilir.

ç) Tutukluluk: Öğrencinin öğrencilik statüsünü kaldırmayan veya 18/8/2012 tarihli ve
28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönet-
meliği uyarınca öğrencinin ilişiğinin kesilmesini gerektirmeyen tutukluluk halinde ilgili Yö-
netim Kurulunca uygun görülmesi halinde mazeret sınav hakkı verilir.

d) Diğer haller: Yönetim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği diğer hallerde mazeret
sınav hakkı verilir.

(3) Önemli bedensel hastalıklar veya ruhsal bozukluk nedeniyle tüm öğrenim süresi
içinde devamsızlıkları iki yılı aşan öğrencilerden yeniden sağlık raporu istenir ve incelenir.
Öğrenimlerine devam edemeyeceğine ve hekimlik mesleğini icra edemeyeceğine sağlık rapo-
runa istinaden Yönetim Kurulunca karar verilen öğrencinin fakülte ile ilişiği kesilir.

(4) Öğrenci, mazeretine ilişkin her türlü müracaatlarını, mazeretin bitimini izleyen beş
işgünü içinde Dekanlığa bildirmek zorundadır. Bu süreyi aşan başvurular işleme alınmaz. Yö-
netim Kurulu; öğrencinin her türlü mazeretini, kabul veya gerekçe göstererek ret edebilir.

İzin
MADDE 17 – (1) Öğrencilere kanıtlayacakları önemli nedenlerin veya öğrenim ve eği-

timlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj ve araştırma gibi imkanların doğması ha-
linde, Yönetim Kurulu kararı ile her defasında bir yıl olmak üzere iki yıla kadar izin verilebilir.
Bu izin başvurusu, akademik yıl başlamadan en az on beş gün önce yapılır. Bu şekilde izin
alan öğrenci, öğrenimine devam edemez ve izinli olduğu dönemdeki sınavlara giremez. İzinle
ilgili yazılı başvuru, ekleriyle birlikte ders kaydı/kayıt yenileme süresinden önce bağlı olduğu
birime yapılır. Ani hastalık ve beklenmedik haller dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak
başvurular işleme konulmaz.

Sayfa : 14                               RESMÎ GAZETE                                 16 Eylül 2020 – Sayı : 31246



(2) Öğrenimini uzun süre engelleyecek önemli bir hastalık veya Yönetim Kurulunca
kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenle belgelere dayanılarak verilen izin, 8 inci maddedeki
süreye eklenir.

(3) Sportif, kültürel ve bilimsel faaliyetler gibi alanlarda Üniversiteyi temsilen görev-
lendirilen öğrenciler ile ilgili mevzuat uyarınca Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından görev-
lendirilen öğrencilerin, görevli oldukları süre devamsızlıktan sayılmaz. Öğrenci bu süreler için-
de izinli sayılır. Ancak, bir öğrencinin izinli sayıldığı bu süre de dahil, toplam devamsızlık sü-
resi bir ders, kurul ve staj süresinin toplam ders saatinin %50’sinin üzerinde olması durumunda,
öğrenci devamsız sayılır. Öğrencilerin izinli sayıldıkları süre içinde ara sınavına giremedikleri
ders veya dersler varsa bu derslerden Yönetim Kurulu kararıyla mazeret sınavına alınırlar. An-
cak öğrenci Dönem IV, V, VI’da ise devam etmediği süreyi anabilim dalının göstereceği za-
manlarda tamamlamak zorundadır. Öğrenci bu süreyi tamamlamadığı takdirde stajı tekrarlar.

(4) Üçüncü fıkra dışındaki tüm mazeret ve raporlar tüm dönemlerdeki devamsızlık sü-
resinin içindedir.

Özel öğrenci
MADDE 18 – (1) Özel öğrenci, gerekçeli özel izin veya ikili anlaşmalar ile yatay geçiş

uygulaması dışında fakülteye kabul edilen veya fakülteden bir başka tıp fakültesine ders almak
için gitmesine izin verilen tıp fakültesi öğrencisidir.

(2) Özel öğrencilik işlemlerinde Üniversitenin özel öğrenciler ile ilgili yönergesi ve di-
ğer mevzuat hükümleri ve düzenlemeler uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dönem Sınavları ve İlgili Esaslar

Yabancı dil sınavı
MADDE 19 – (1) Yükseköğretim programına yeni kayıt olan öğrenciler, zorunlu ya-

bancı dil dersinden akademik takvimde belirlenen tarihte yabancı dil seviye tespit sınavına tabi
tutulur. Bu sınavdan 60 puan ve üzeri alarak gerekli başarıyı sağlamış olan öğrenciler, yabancı
dil dersleri için öğretim planında öngörülen birim-saati kazanmış sayılarak bu dersten muaf
tutulur.

(2) Yabancı dil seviye tespit sınavına katılmayan, katıldığı halde gerekli başarıyı sağ-
layamayan öğrenciler 60 saatten az olmamak üzere en az iki yarıyıl yabancı dil dersini okumak
zorundadır. Belirlenen yabancı dil ders programından başarısız olan öğrenciye, bu dersi sonraki
dönemlerde başarılı oluncaya kadar tekrarlama hakkı verilir. Öğrenci dersi ilk aldığında, F1
notu almamış ise bu dersi tekrarlaması halinde devam mecburiyeti aranmadan ara sınavlara ve
dönem sonu genel sınavına girer. Ancak yabancı dil dersinden başarılı olmadan intörnlük dö-
nemine başlayamaz.

Dönem I, II ve III’teki sınavlar
MADDE 20 – (1) Dönem I, II ve III’te okutulan dersler ders kurulları şeklinde verilir.

Eğitim öğretim yılı içindeki tüm ders kurulları Dekanlık tarafından belirlenen programa göre
dönem koordinatörleri tarafından yürütülür.

(2) Dönem I, II ve III’te yapılan sınavlar ve sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:
a) Ders kurulu sınavı: Her ders kurulu sonunda yapılır ve bu sınav sonunda ders kurulu

notu verilir. Ders kurulu sınavı ara sınav yerine geçer. Sınav sonuçları, en geç on iş günü içinde
ilan edilir.

b) Dönem sonu sınavı: Her akademik yılın sonunda ve son ders kurulu sınavının biti-
minden en erken on beş, en geç yirmi bir gün sonra yapılır ve o yıl okutulan tüm ders kurullarını
kapsar. Doğal afet ve salgın hastalıklarda bu süre gözetilmez.

c) Dönem sonu bütünleme sınavı: Dönem sonu sınavının bitiminden en erken on beş,
en geç yirmi bir gün sonra yapılan sınavdır. Dönem sonu bütünleme sınavına dönem sonu sı-
navında başarılı olamayan, sınav hakkını kazandığı halde bu sınava herhangi bir nedenle gire-
meyen öğrenciler katılır.
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ç) Mazeret sınavı: Mazeretleri nedeniyle ders kurulu sınavına giremeyen ve Yönetim
Kurulunca mazeretleri kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavının ma-
zereti olmaz. Ders kurulu mazeret sınavı bir defa ve Yönetim Kurulunca saptanan günde klasik
veya test usulü ile yapılır. Dönem sonu ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz.

(3) Bir ders kurulunda görev alan anabilim dalları, öğrenci başına düşen teorik ve pratik
derslerin toplam süresi olan ders yükleri oranında soru ve not ağırlığına sahiptir. Bir ders ku-
rulunda her dersin kendi barajı vardır. Baraj sınırı %50’dir. Öğrenci, ders kurulu sınavında ku-
rulu oluşturan derslerin bir veya birkaçından %50’nin altında not alırsa o dalda elde ettiği puan
ile o dalın toplam puanının %50’si arasında kalan puan farkı sınav toplam puanından düşülerek
o ders kurulu sınav notu belirlenir. Bir ders kurulu sınav notu yuvarlama yapılmadan, virgülden
sonraki iki basamak olarak kayda geçilir.

(4) Ders kurulu sınavları için toplam 100, final ve bütünleme sınavları için 200 soru
sayısı üzerinden sınav yapılır. Teorik sınavlarda çoktan seçmeli test usulü sınav yapılır. Ders
kurulu, final ve bütünleme sınavlarında soru sayısı hesaplanırken; her bir anabilim dalı için
belirlenen pratik ders saati toplamının %50’si ile teorik ders saati toplamı alınarak soru yüzdesi
hesaplanır. Her bir anabilim dalı için bu şekilde belirlenen soru sayısının 2/3’ü teorik, 1/3’ü
pratik sorusu içerecek şekilde düzenlenir. Pratik sınav yapmayacak anabilim dalları için, he-
saplanan pratik soru sayısı kadar soru, teorik soru sayısına eklenir. Dönem sonu ve bütünleme
sınavı notu belirlenirken baraj uygulanmaz.

(5) Bir dönemde ders kurulu sınav notları toplamının o dönemdeki ders kurulu sınavı
sayısına bölünmesi ile ders kurulları ortalama notu hesaplanır. Ortalama not tam sayıya yuvar-
lanmaz.

(6) Ders kurulları ortalama notunun %60’ı ile final sınavında alınan notun %40’ının
toplanması ile dönem sonu başarı notu bulunur. Dönem sonu başarı notu virgülden sonraki ilk
rakam 5 ve üzerinde ise bir üst, 5’ten küçük ise bir alt en yakın tam sayıya tamamlanır. Bütün-
lemeye kalan öğrencilerin dönem sonu başarı notunun hesaplanmasında final sınavından alınan
not yerine bütünleme sınavından alınan not dikkate alınır. Öğrencinin bir üst sınıfa geçebilmesi
için, dönem sonu sınavından en az 50 alması ve dönem sonu başarı notunun 100 üzerinden en
az 60 olması gerekir.

(7) Tüm ders kurullarının sınavlarına katılarak bu sınavların her birinden ayrı ayrı 100
tam not üzerinden en az 60 almak koşulu ile ders kurulları ortalama notu 75 veya daha fazla
olan dönem I, II, III öğrencileri, dönem sonu sınavına girmeden başarılı sayılır.  Bu durumda
öğrencilerin ders kurulları ortalama notu, dönem sonu başarı notu olarak kabul edilir. Bu öğ-
rencilerden dönem sonu sınavına girmek isteyenler, sınavdan en az on beş gün önce yazılı di-
lekçe ile başvururlar. Bu takdirde dönem sonu başarı notu değerlendirilmesinde, altıncı fıkra-
daki hükümler uygulanır.

(8) Dönem sonu sınavına girmeyen öğrenci dönem sonu bütünleme sınavına da girme-
mesi halinde, o yıl başarısız kabul edilir ve sınıfta kalmış sayılır. Bu durumdaki öğrencinin
ders kurulları ortalama notu dikkate alınmaz.

(9) Ders geçme sisteminin uygulandığı derslerde başarı notu dönem ortalamasına alın-
maz. Not geçer ise G olarak verilir. Ders geçme sisteminin uygulandığı derslerde bir dersin
başarı notu ara sınav notunun %40’ı ile yılsonu sınavı ya da bütünleme sınavının %60’ının
toplamıdır. Bu derslerden başarılı sayılabilmek için, öğrencinin yılsonu veya bütünleme sına-
vından en az 50 alması ve dönem sonu başarı notunun en az 60 olması zorunludur.

(10) Ders geçme sisteminin uygulandığı derslerde her yarıyılda en az bir ara sınav ve
yılsonunda bir final ve bütünleme yapılır.

Dönem IV ve V’teki sınavlar
MADDE 21 – (1) Dönem IV ve V’te her bir anabilim dalı stajı sonunda ilgili anabilim

dalı başkanlığı tarafından staj sonu sınavı yapılır. Bu sınavlar, yazılı ve/veya sözlü olarak ya-
pılan teorik ve pratik sınavlardır. 
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(2) Staj sonu sınavına mazeret olduğu halde girmeyenler için mazeret sınavı açılmaz.
Bu durumdaki öğrenciler sonraki tarihlerde staj yapan öğrencilerle birlikte staj sonu sınavına,
sınavdan en az 15 gün önce dilekçe ile başvurmak kaydı ile girebilirler.

(3) Dört haftayı aşan stajlarda ara sınavı uygulanabilir. Bu sınav teorik veya pratik ola-
rak yapılır. Ara sınav notu, staj teorik notunun %15’ini oluşturur. 

(4) Stajın teorik, pratik, çalışma disiplini vb. değerlendirme oranlarında değişiklik ol-
duğunda anabilim dalı kurulu tarafından eğitim komisyonuna eğitim öğretim başlamadan su-
nulur ve Fakülte Yönetim Kurulunca onaylanır.

(5) Tıp fakültesi dönem IV ve V’teki staj sonu ve bütünleme sınavlarında, başarılı sa-
yılabilmek için, alınan notun en az 60 olması gerekir.

(6) Staj sonunda anabilim dalının teorik ve pratik değerlendirme sonuçları sınavı izle-
yen en geç üç iş günü içinde Dekanlığın belirlediği formata uygun olarak resmi yazıyla Tıp
Fakültesi Eğitim Komisyonuna gönderilir.

Staj bütünleme sınavı ve stajların tekrarı
MADDE 22 – (1) Dönem IV ve V’te staj sınavlarında başarılı olamayan veya sınava

girme hakkı olduğu hâlde sınava giremeyen öğrenciler staj bütünleme sınavına girebilirler. Staj
bütünleme sınavları, o dönemin son staj bitiminden en az 15 gün sonra başlayarak programlanır.
Bütünleme sınav tarihleri ilgili dönem koordinatörünün önerisi ile sınavdan en az 15 gün önce
Dekanlık tarafından açıklanır.

(2) Staj bütünleme sınavında başarılı olamayan öğrenciler, eğitim süreleri elverdiği tak-
dirde bu stajları bir sonraki eğitim-öğretim yılında tekrar ederler. Bu tekrarlarda devam zorun-
luluğu vardır. 

(3) Dönem IV ve V’te, o dönem programında yer alan tüm stajlar başarı ile tamamlan-
madan üst sınıfa geçilemez. Önceden staj kaybı olup üst sınıfa geçebilecek durumda olan (tek
stajı kalan) ve staj tekrarında başarısız olmaları nedeniyle bütünlemeye kalan öğrenciler, dilekçe
ile başvurmaları hâlinde dönem sonu bütünleme sınavını beklemeden, devam eden programda,
o anabilim dalının bir sonraki staj sınavını bütünleme sınavı olarak kullanabilirler. Bu sınavda
başarılı oldukları takdirde üst sınıf programında ilk başlayan staja yerleştirilirler.

(4) Stajlardaki devam durumu, ilgili anabilim dalı başkanı tarafından stajın sonunda
Dekanlığa bildirilir. Mazeretli veya mazeretsiz olarak teorik ve pratik de devamsızlığı  %20’yi
aşanlar, staj bütünleme sınavına alınmazlar ve F1 notu ile stajı tekrar ederler.

(5) Staj bütünleme sınavı için mazeret sınavı açılmaz.
Dönem VI’daki staj ve diğer çalışmalar
MADDE 23 – (1) Dönem VI’daki eğitimin amacı; öğrencinin daha önceki dönemlerde

edindiği bilgilerin klinik uygulamalarını yaptırarak, hekimlik sanatının uygulanmasında dene-
yim ve beceri kazandırmak, hekim adayını hekimlik sanatını en iyi uygulayabileceği düzeye
getirmektir.

(2) Dönem VI, aralıksız on iki ayı kapsar. Fakülte Kurulu kararı ile belirlenen dilimlere
ayrılarak yapılır. Uygulama esasları Senato tarafından kabul edilen intörn esaslarına göre be-
lirlenir. Bu dönemde öğrenci, klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmalarında öğretim
elemanı gözetiminde çalışır.

(3) Dönem VI’da sınav yapılmaz. Bu dönemde öğrenciler çalıştıkları her anabilim da-
lına ait poliklinik, klinik ve saha çalışmalarındaki gayretleri, bilimsel toplantılardaki katılımları
göz önüne alınarak anabilim dalı kurulu tarafından not sistemine göre başarılı-başarısız olarak
değerlendirilir. Öğrencilerin aldığı bu notlar akademik ortalamaya katılmaz. Başarılı olan öğ-
rencilere G notu verilir. Dönem VI’daki devam zorunluluğu ile ilgili olarak 15 inci madde hü-
kümleri uygulanır.
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(4) Dönem VI öğrencilerinin; yapılan stajlardan başarısız olduğu takdirde son stajın bi-
timinden sonra bu stajlardan başarılı oluncaya kadar staj tekrarı zorunludur. Sınırsız hak kul-
lanma durumunda olanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre
ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine
devam eder, ancak staj tekrarı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(5) Dönem VI’daki stajlarda gerekli başarıyı sağlayamayan öğrencilere bütünleme sı-
navı açılmaz. Başarısız olunan staj tekrarlanır.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 24 – (1) Öğrenci; sınav sonuçlarına, Dekanlık tarafından duyurulduktan son-

raki bir hafta içinde, maddi hata yönünden incelenmek üzere yazılı olarak Dekanlığa itirazda
bulunabilir. Tıp kitaplarında yer alan bilimsel gerekçeleri ile yapılan itirazlar, Eğitim Komis-
yonu tarafından incelenerek ilgili öğretim üyesinin bağlı bulunduğu ana bilim dalı ve öğretim
üyesinin görüşü de alınarak karara bağlanır. Bu süreçte yapılacak işlemler aşağıdaki esaslara
göre belirlenir:

a) Soruların öğrenim hedefleri ile uyumu kontrol edilir. 
b) Soru tekniğinin sınav şekline uygunluğu değerlendirilir. Uygunsuzluk varsa soru

iptal edilir.
c) Cevap anahtarı kontrol edilir ve hatalı ise düzeltilir.
ç) Soru şekilsel olarak herhangi bir eksik ya da yanlış anlaşılmaya yol açacak unsurlar

açısından incelenir. Uygunsuzluk varsa soru iptal edilir.
d) Şekil ve içerik olarak hatalı bulunan sorular iptal edilir.
e) Genel olarak sınav aşamalarında alınan puanlar en yakın tamsayıya yuvarlanır.
f) İtiraz sonucunda yapılan yeni değerlendirme sonucuna dekanlığa tekrar itiraz yolu

kapalıdır.
g) Sınavda iptal edilen soru olursa, sınav kalan toplam soru sayısı üzerinden değerlen-

dirilir.
ğ) Sınav sonrası sınav komisyonu tarafından alınan sınav sonuçları ile ilgili itiraza iliş-

kin karar, dekanlığa gönderilir ve sonuç on beş gün içinde öğrenciye bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sınavların Yapılışı ile Sınav ve Sorulara İtirazlara İlişkin Esaslar

Soruların hazırlanması
MADDE 25 – (1) Öğretim üyeleri sınav sorularını hazırlarken öğrenim hedeflerini dik-

kate alırlar.
(2) Çoktan seçmeli sorularda, her sorunun beş seçeneği ve tek doğru cevabı olmalıdır.

Sorularda “hepsi” ve “hiçbiri” şeklinde seçenekler kullanılamaz.
(3) Sorular ulusal ve uluslararası kaynaklardan doğrulanabilir olmalıdır.
(4) Aynı eğitim dönemi içinde yapılan sınavlardaki soruların birbirinden farklı olması

zorunludur.
Sınav öncesi işlemler
MADDE 26 – (1) Sınavı düzenleyen dönem koordinatör ve yardımcıları, ders kurulu

dersi olan öğretim üyesinin hazırlaması gereken soruların sayısını ve soruların teslim edilmesi
gereken tarihi belirleyerek, öğretim üyesine bildirir. Öğretim üyesi, kendisinden istenen soruları
zamanında teslim etmek zorundadır. Soru ve cevaplarını zamanında teslim etmeyen öğretim
üyesi görevini yapmamış sayılır.

(2) Dönem koordinatörü ile birlikte ders kurulu sorumluları ve eğitim komisyonu ya-
pılandırılmış sınavlarda sorulacak soruların puanlamalarını öğrenim hedeflerine göre gözden
geçirir ve gerektiğinde yeniden düzenler. Teknik hata olduğuna karar verilen soruları ilgili öğ-
retim üyesine düzeltilmesi için bildirir. Düzeltildikten sonra sınav komisyonuna gelen soru,
tekrar incelenir, hatası düzeltilen soru sınavda sorulur. Üç kere üst üste değerlendirme sonu-
cunda hatanın devam ettiği saptandığında, soruyu hazırlayan öğretim üyesinden ilgili konudan
soru alınmaz.
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Sınavın yapılması
MADDE 27 – (1) Dönem I, II, III’teki ders kurullarının teorik sınavları programda be-

lirlenen salonlarda yapılır. Sınavda dönem koordinatörü ile sınav salon başkanı, yardımcıları
ve sınav görevlileri hazır bulunur. 

Sınav görevlilerinin görev ve sorumlulukları
MADDE 28 – (1) Sınav görevlilerinin yükümlülükleri şunlardır:
a) Sınavı yürütmek, sınav huzur ve düzenini sağlamak için her türlü önlemi almak, 
b) Öğrencileri, sınav salonuna kimlik kontrolü yaparak almak, resimli öğrenci kimlik

kartı, nüfus cüzdanı, ehliyet ve pasaport dışındaki kimlikleri kabul etmemek,
c) Sınavın içeriğine karışmamak ve sınav süresince öğrencilerin sınav sorularıyla ilgili

sorularını yanıtlamamak, gerekli uyarı ve duyuruları yapmak, öğrencilerin fiziksel sınav ko-
şulları ve sınav soruları ile ilgili maddi hatalara ilişkin itirazlarını sınav tutanağına yazmak,

ç) Sınava giren öğrencinin, sınav yoklama kâğıdına imza atan kişiyle aynı olduğunu
denetlemek,

d) Sınav süresince sınav salonundan ayrılmamak, sınav gözetmenliği dışında başka bir
işle (kitap okumak, cep telefonu, bilgisayar  ve benzeri) uğraşmamak,

e) Sınav süresince öğrencilere sınav salonunu terk etmek üzere mazeret izni (tuvalet
ve benzeri) vermemek,

f) Teslim edilen soru kitapçıklarını ve cevap anahtarlarını sınavın sonunda saymak, tu-
tanakta sınava giren kişi sayısı ile teslim edilen sınav kâğıdı sayısının aynı olduğunu onayla-
mak, sınav tutanağını imzalamak ve bütün sınav evraklarını ilgili dönem koordinatörlüğüne
imza karşılığında teslim etmek.

(2) Öğretim elemanları, gözetmenlik görevini, geçerli mazeretlerini en geç sınav tari-
hinden bir gün öncesine kadar Dekanlığa bildirerek sınav görevini bir başkasına devredebilirler.
Bu usule uygun olarak görevini devretmeyen öğretim elemanları görevini yapmamış sayılır.

Dönem koordinatörleri ve yardımcılarının sınav görev ve yükümlülükleri
MADDE 29 – (1) Dönem koordinatörleri ve yardımcılarının görev ve yükümlülükleri

şunlardır:
a) Sınav öncesi öğretim üyelerinden sınav soru ve cevaplarını istemek,
b) Soru kitapçıklarının basımını sağlamak,
c) Sınav saatinde odasında hazır bulunmak ve sınav salonlarını denetlemek,
ç) Sınavın bitiminde sınav görevlilerinden sınav evraklarını teslim almak, cevap kâğıt-

larını değerlendirilmek üzere sınav değerlendirme birimine iletmek.
Öğrencilerin sınavlarda uyması gereken kurallar
MADDE 30 – (1) Öğrenciler, sınav başlamadan en az 30 dakika önce sınav salonu

önünde hazır bulunur ve sınav görevlileri tarafından önceden belirlenen yerlere oturur.
(2) Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınır, ancak

bu öğrencilere ek süre verilmez. Sınav başladıktan ve ilk 15 dakika geçtikten sonra gelen öğ-
renciler sınava alınmaz.

(3) Öğrenciler sınava resmî kimlikle (öğrenci kimliği, nüfus kâğıdı, ehliyet veya pasa-
port) birlikte gelmekle yükümlüdür.

(4) Öğrenciler sınavlara saptanan gün ve saatte girmek zorundadır. Sınava girmeyen
öğrenci sınavdan F2 notu alır.

(5) Öğrenciler sınav süresince, sınav görevlilerinin sınav düzenine ilişkin tüm talimat-
larına ve uyarılarına uymakla yükümlüdür. Aksi davranışlarda bulanan öğrenciler hakkında
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca işlem yapılır.

(6) Öğrenciler sınavlara cep telefonu, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve hiçbir elek-
tronik/mekanik cihaz ile giremez. Bu kurala uymayanlar hakkında kopyaya teşebbüsten De-
kanlık tarafından disiplin soruşturması açılır.
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(7) Sınavlarda kopya çeken veya kopya girişiminde bulunduğu saptanan öğrenci hak-
kında Dekanlık tarafından disiplin soruşturması açılır.

ALTINCI BÖLÜM
Puan, Not, Derece, Katsayı ve Diploma

Puan, not, derece ve katsayılar
MADDE 31 – (1) Fakültenin sınavlarının değerlendirilmesinde kullanılan puanlar, ge-

çer ve geçmez notlar, dereceler ve katsayılar aşağıda gösterilmiştir:
a) Geçer notlar şunlardır:
Puanlar Notlar Dereceler Katsayılar
96-100 A2 Pekiyi 4,00
92-95 A1 Pekiyi 3,75
87-91 A Pekiyi 3,50
83-86 B2 İyi 3,25
78-82 B1 İyi 3,00
74-77 B İyi 2,75
69-73 C2 Orta 2,50
65-68 C1 Orta 2,25
60-64 C Orta 2,00

G Geçer
b) Geçmez notlar şunlardır:
Puan Not Katsayı Derece
0-59 F4 0,00 Başarısız

F2 0,00 Başarısız-Sınava Girmedi
F1 0,00 Başarısız-Devamsız

1) F1; Mazeretsiz devamsız, genel ve bütünleme sınavlarına girme hakkı yok.
2) F2; Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi.
3) F4; Sınav değerlendirmesi 0-59 arasında, başarısız; Dönem VI’da başarısız olduğu

stajlar için.
4) E; Mazeretli geçmez. Mazereti nedeniyle devamsızlık sınırını aşmış olan öğrencilerin

aldığı not.
Not ortalaması
MADDE 32 – (1) Not ortalaması ile ilgili hesaplamalar şunlardır:
a) Puan; dönem sonu başarı notu/staj sonu başarı notunun katsayısı ile AKTS kredisinin

çarpımı sonucu bulunan toplam rakamdır.
b) Toplam puan; Dönem I, II ve III için her bir döneme ait puanın, Dönem IV ve V’te

ise dönemi oluşturan stajlara ait hesaplanan puanların toplamıdır.
c) Toplam AKTS kredi; dönemlere ait AKTS kredi değer toplamıdır.
ç) Dönem ağırlıklı not ortalaması; o döneme ait toplam puanın toplam AKTS kredisine

bölünmesi ile elde edilen puandır.
d) Genel ağırlıklı not ortalaması; almış olduğu tüm dönemlere ait toplam puanın toplam

AKTS kredisine bölünmesi ile elde edilen puandır.
e) Genel not ortalamasına tekrar edilen dönemlerden alınan en son not katılır.
f) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen ders-

ler, seçmeli dersler ve intörnlük dönemi stajları ortalama hesaplamasına katılmaz.
Diploma
MADDE 33 – (1) Öğrenimini tamamlayanlara, tıp doktorluğu diploması verilir. Me-

zuniyet tarihi staj döneminin bitiş tarihidir. İntörn öğrencinin staj bitiş tarihi hafta sonuna veya
resmî tatile denk gelmesi halinde mezuniyet tarihi izleyen ilk iş günüdür. Diplomalar Öğrenci
İşleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenir, Rektör ile Dekan tarafından imzalanır.
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(2) Genel not ortalaması katsayısı 3,00-3,49 olan öğrenciler onur, 3,50 ve daha yukarı
olan öğrenciler yüksek onur listesine geçerek mezun olurlar. Onur ve yüksek onur listesine ge-
çen öğrencilere, bu durumunu gösteren ve Rektör tarafından imzalanan bir belge verilir. 

(3) Öğrencinin mezuniyeti Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile onaylanır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kayıt dondurma, öğrenime ara verme ve kayıt silme 
MADDE 34 – (1) Aşağıda belirtilen geçerli gerekçelerden birinin bulunması halinde,

öğrencinin veya kanuni temsilcisinin yazılı talebi üzerine, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla
öğrencinin kaydının dondurulmasına karar verilebilir:

a) Öğrencinin, heyet raporu ile belgelenmiş uzun süreli sağlık sorununun olması,
b) Kendisinin veya birinci derece yakınları olan anne, baba, kardeş, eş veya çocuğundan

birinin doğal bir afete maruz kalması ve öğrencinin bunu belgelemesi,
c) Öğrencinin birinci derece yakınlarının ağır hastalığı ve bunlara bakacak başka kim-

senin bulunmaması hali,
ç) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alın-

ması,
d) Öğrencinin tutukluluk hali,
e) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre öğren-

cinin, öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkûmiyet hali,
f) Öğrencinin eğitim-öğretimine katkıda bulunacak en fazla 1 yıl yurt içinde veya yurt

dışında burs, staj ve araştırma imkânının doğması,
g) Bu fıkrada öngörülemeyen ancak Fakülte Yönetim Kurulunun haklı ve geçerli kabul

edeceği ve en çok 1 yılı aşmayacak diğer gerekçelerin ortaya çıkması.
(2) Birinci fıkrada sayılan nedenlerin ispatı için aranacak belgeler, Yönetim Kurulunca

belirlenir.
(3) Kayıt dondurma başvurusunun, en geç dönem başlangıç tarihinden itibaren 15 gün

içinde yapılması esastır. Ani hastalık ve beklenmedik haller dışında bu süre bittikten sonra ya-
pılacak başvurular işleme konulmaz. Öğrencinin kayıt dondurma isteği bir defada, bir dönem-
den az olamaz.

(4) Gerekçesi, kayıt dondurma süresinin bitiminden önce sona eren öğrenciler, dilek-
çeyle başvurması halinde, takip eden dönemden itibaren eğitim-öğretime Yönetim Kurulu ka-
rarıyla devam edebilirler.

(5) Kayıt dondurma süreleri öğrencinin öğrenim süresinden sayılmaz.
(6) Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla kayıt silme ve ilişik kesme nedenleri şunlardır: 
a) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile diğer

mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması,
b) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığı veya kesin kayıt hakkı kazanılma-

dığının anlaşılmış olması,
c) 2547 sayılı Kanun ile ilgili yönetmeliklerde belirtilen diğer hallerde,
ç) İlgili mevzuat hükümlerinde belirtilen azami süreler içerisinde öğrenimini tamam-

layamaması.
(7) Kendi isteğiyle yazılı olarak başvuranların kaydı silinir.
Değişim ve hareketlilik programları
MADDE 35 – (1) Üniversite ile diğer Türkiye Cumhuriyeti üniversiteleri ve yabancı

ülkelerdeki yükseköğretim kurumları arasında yapılan anlaşmalar veya hareketlilik programları
uyarınca öğrenci değişimi uygulanabilir. Bu anlaşmaların ve programların içerik ve kurallarına
bağlı olmak şartıyla öğrenciler 1-12 ay süreyle eğitime gönderilebilir.
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(2) Yurtdışında alınan eğitim-öğretiminin denk sayılabilmesi için öğrencilerin gitmek
istedikleri kurumun Fakülte Yönetim Kurulunca onaylanması gerekir.

(3) Öğrenci hareketlilik programları veya Üniversite veya fakülte tarafından imzalanan
ikili anlaşmalar çerçevesinde öğrenci değişimi ile bir veya iki yarıyıl için yurtdışına gönderi-
lecek öğrencilerin alacağı dersler dönem koordinatörü tarafından belirlenir. Öğrenci, dönüşün-
de, ev sahibi kuruluş tarafından verilen ve derslere devam ettiğini ve başarı notunu/notlarını
gösteren belgeleri fakülteye ibraz eder. Öğrencinin aldığı derslerden, öğrenim gördüğü lisans
programı derslerine eşdeğer olan veya yerine sayılabileceği ders varsa kendi lisans programın-
daki eşdeğer dersin adı, kodu ve AKTS (ECTS) kredisi transkriptine işlenir. Eşdeğer veya ye-
rine sayılan ders yoksa alınan ders seçmeli olarak, ev sahibi fakültenin kodu, adı ve AKTS
(ECTS) kredisi ile birlikte transkriptine işlenir.

(4) Öğrenciler, öğrenci hareketlilik, değişim programları veya Üniversite veya Fakülte
tarafından imzalanan ikili anlaşmalar çerçevesinde yurtdışındaki yükseköğretim kurumları, tü-
zel kişilik sahibi tüm resmi ve özel eğitim ve araştırma merkezleri ile işletmelere staj yapmak
üzere gidebilir. Staj plânı ilgili anabilim dalı başkanı tarafından incelenerek eşdeğer olup ol-
madığı belirlenir. Ev sahibi kuruluş tarafından verilen ve öğrencinin staja devam ettiğini ve
başarılı olduğunu gösterir belgeyi fakülteye ibraz etmesi ile staj kendi kodu, adı ve AKTS
(ECTS) kredisi ile birlikte transkriptine işlenir.

(5) Ev sahibi kurum tarafından derslere/stajlara devam ettiğinin belgelendiği ancak ba-
şarı belgesinin verilmediği durumlarda fakülteye dönüşünü takip eden ilk sınav tarihinde öğ-
renci sınava alınır.

(6) Ev sahibi kurum tarafından derslere/stajlara devam ettiğinin belgelenemediği du-
rumlarda öğrenci dönemi/stajını fakültede yeniden yapar.

(7) Yurtdışındaki diğer anlaşmalı üniversitelerden fakülteye gelen öğrencilere aldıkları
dersleri, devam ve başarı durumlarını gösteren bir belge verilir.

(8) Değişim programları çerçevesinde katkı paylarının nasıl ödeneceği ikili anlaşmalara
göre yürütülür.

(9) Değişim programları üniversitelerin ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından
belirlenen esaslara göre yürütülür.

Disiplin
MADDE 36 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğ-

renci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 16/7/2017 tarihli ve

30125 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ordu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğ-
retim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri, ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 38 – (1)  2/7/2018 tarihli ve 30466 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ordu

Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ordu Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 400)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile

Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerin tarımsal üretim yapılmak üzere, taşın-

mazın bulunduğu köy/mahalle nüfusuna kayıtlı olan veya o köyde/mahallede ikamet eden top-

raksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilere, bunların talep etmemesi halinde diğer gerçek

veya tüzel kişilere kiraya verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 67 ve 69 uncu maddelerine da-

yanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

b) Çiftçi: Çiftçilik işlerini bedenî ve fikrî güçlerini kısmen veya tamamen katarak doğ-

rudan doğruya yapan gerçek kişileri,

c) Hak sahibi: Puanlama ve kura çekimi suretiyle belirlenen ve 8/9/1983 tarihli ve 2886

sayılı Devlet İhale Kanununun 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre pazarlık

usulü ile kiralama yapılacak topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçiyi,

ç) Hazine taşınmazı: Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm

ve tasarrufu altındaki yerleri,

d) İdare: İllerde çevre ve şehircilik il müdürlüğünü (millî emlak dairesi başkanlığı veya

emlak/millî emlak müdürlüğü) ve ilçelerde millî emlak müdürlüğünü yoksa milli emlak şefli-

ğini,

e) Kanun: 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu,

f) Kontrol ekibi: Bu Tebliğ kapsamında inceleme, tespit veya yılda bir defa yapılan

kontrolleri gerçekleştirmek üzere Tarım ve Orman Bakanlığı il veya ilçe müdürlüklerinden en

az bir teknik personel ile İdareden en az bir personelin katılımı ile oluşturulan ekibi,

g) Tarım İdaresi: Tarım ve Orman Bakanlığı il veya ilçe müdürlüklerini,

ğ) Tarımsal üretim: Toprak, su ve biyolojik kaynaklar ile birlikte tarımsal girdiler kul-

lanılarak yapılan tarımsal ürünlerin ekimi ile bağ ve bahçe gibi dikim işlerini,

h) Topraksız çiftçi: Kiralama konusu Hazineye ait tarım arazisinin bulunduğu il sınırları

içerisinde kendisinin ve eşinin toprağı olmayan çiftçiyi,

ı) Yeterli toprağı olmayan çiftçi: Kiralama konusu Hazineye ait tarım arazisinin bulun-

duğu il sınırları içerisinde kendisinin ve eşinin altmış dönümden daha az toprağı olan çiftçiyi, 
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i) Yönetmelik: Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kiraya Verme İşlemleri

Genel esaslar

MADDE 4 – (1) Hazineye ait tarım arazileri bu Tebliğ kapsamında on yıl süreyle kiraya
verilir.

(2) İlk yıl tahmini kira bedeli, taşınmazın rayiç bedelinin yüzde birbuçuğudur.
(3) Hazineye ait tarım arazileri hak sahiplerine, Kanunun 51 inci maddesinin birinci

fıkrasının (g) bendine göre pazarlık usulü ile kiraya verilir. 
(4) Kiraya verme işlemlerinde geçici teminat alınmaz.
(5) Düzenlenen kira sözleşmelerinin notere tasdik ve tescili zorunlu değildir.
(6) Topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilere altmış dönüme kadar Hazine ta-

şınmazı kiraya verilebilir. Yüzölçümü altmış dönümden fazla olan taşınmazlar krokisinde ula-
şım yolu da gösterilerek altmış dönümü geçmeyecek şekilde bölümler halinde kiraya verilebilir.

(7) Topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçiler bu Tebliğ kapsamında sadece bir
kez hak sahibi olabilirler.

(8) Topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilere kiraya verilmek üzere ilan edilen
taşınmazlara yeterli sayıda başvuruda bulunulmaması durumunda, söz konusu taşınmazlar top-
raksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilerin dışında kalan gerçek veya tüzel kişilere kiraya
verilebilir.

Kiracılarda aranacak şartlar

MADDE 5 – (1) Hazineye ait tarım arazileri, tarımsal üretim yapılmak amacıyla taşın-
mazın bulunduğu;

a) Köy/mahalle nüfusuna kayıtlı olan ve o köyde/mahallede ikamet eden, 
b) Köy/mahalle nüfusuna kayıtlı olmamakla birlikte en az üç yıl süreyle o köyde/ma-

hallede ikamet eden,
c) Köy/mahalle nüfusuna kayıtlı olan ancak o köyde/mahallede ikamet etmeyen,
topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilere kiraya verilebilir.
Kiraya verilemeyecek taşınmazlar

MADDE 6 – (1) Özel kanunlar kapsamında kalıp kiralanması mümkün olmayan yerler
ile Bakanlıkça belirlenen taşınmazlar kiraya verilemez.

(2) Kiraya verme işlemine konu taşınmazlar için İdare kayıtlarında bulunan bilgiler
esas alınır.

Taşınmazların belirlenmesi ve ilan edilmesi

MADDE 7 – (1) Kiraya verilebilecek Hazine taşınmazları, re’sen veya talep üzerine
İdarece belirlenir ve bu taşınmazlara ilişkin bilgi ve belgeler Valiliklerce (Çevre ve Şehircilik
İl Müdürlüğü) Bakanlığa gönderilir.

(2) Taşınmazlar, yöresel özellikler de dikkate alınarak aynı köy veya mahallede müm-
kün olduğunca eşit yüzölçümde olacak şekilde; yüzölçümü altmış dönümden daha az olanlar
grup olarak, fazla olanlar ise altmış dönümü geçmeyecek şekilde bölümler halinde kiralamaya
konu edilir.
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(3) Bakanlıkça kiraya verilmesi uygun görülen taşınmazlar, İdarenin internet sayfasında

ve hükümet konaklarında yirmi gün süreyle ilan edilir. Bu taşınmazlara ilişkin bilgiler çiftçilere

duyurulmak üzere Tarım İdaresine de gönderilir.

(4) Ayrıca, ilan edilen taşınmazlar ilgili muhtarlık ile ziraat odalarına da bildirilir. İlan

edilen bu taşınmazlardan köy ve belde sınırları içerisinde bulunanlar aynı süre içerisinde ilgili

köy ve beldede uygun görülen vasıtalarla duyurulur.

Başvuru ve değerlendirme

MADDE 8 – (1) İdarece ilan edilen Hazineye ait tarım arazileri üzerinde tarımsal üretim

yapmak isteyen çiftçiler, bu Tebliğin Ek-1’inde yer alan Tarım Arazisi Kiralama Talep Formunu

eksiksiz olarak doldurarak ilan süresi içerisinde İdareye başvururlar.

(2) Başvuru formları İdarece, başvuru süresinin bitiminden itibaren en geç beş iş günü

içerisinde değerlendirilir. Yapılan değerlendirmede ilan tarihinde geçerli olan mülkiyet ve ika-

met durumu dikkate alınır.

(3) Her başvuru sahibi için; nüfus kaydı, ikamet, arazi varlığı, medeni durumu ve aile

nüfusu bilgileri Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) ve Tapu ve Kadastro Bilgi Siste-

minde (TAKBİS) yer alan bilgiler de kontrol edilmek suretiyle incelenerek başvuru sahibine

ilişkin puanlama işlemi yapılır. MERNİS ve TAKBİS’ten alınan belgeler de eklenmek suretiyle

bu Tebliğin Ek-2’sinde yer alan Başvuruların Öncelik Açısından Değerlendirilme Formu dü-

zenlenir. Puanların eşitliği halinde, Ek-2’de yer alan kriterlerden “Arazi varlığı” na ilişkin ikinci

bölüm puanlaması esas alınır. Bu puanların da eşitliği halinde sırasıyla Ek-2’de yer alan 1 ve

3 üncü bölümlerin puanı dikkate alınır. Tüm puanlardaki eşitlik halinde kuraya başvurulur.

(4) Her bir başvuru sahibi için düzenlenen Form esas alınarak bu Tebliğin Ek-3’ünde

yer alan Başvuru Sıralama Formu doldurularak en yüksek puanı alandan başlamak üzere baş-

vuru sahipleri sıralanır. Bu Formlar emlak/milli emlak müdürü tarafından onaylanır.

Hak sahipliğinin belirlenmesi

MADDE 9 – (1) İlan edilen Hazineye ait tarım arazilerinin hangi başvuru sahibine ki-

raya verileceği kura usulüyle belirlenir.

(2) Başvuru sıralama listesi dikkate alınarak en yüksek puanı alandan başlamak üzere,

ilan edilen taşınmaz/bölüm sayısı kadar başvuru sahibi değerlendirme süresinin bitiminden iti-

baren en geç onbeş gün içerisinde kura çekimine davet edilir. Emlak/milli emlak müdürü, mü-

dür yardımcısı, bir milli emlak uzmanı veya memur ile Tarım İdaresinden bir ziraat mühendi-

sinden oluşan komisyon tarafından en yüksek puanı alandan başlamak üzere kura çekimi ya-

pılarak taşınmazlara ilişkin hak sahipleri belirlenir.

(3) Kura sonucu, tutanak düzenlenerek komisyon tarafından karara bağlanır ve ita ami-

rince onaylanır.

(4) Başvuru sayısının kiraya verilecek taşınmaz/bölüm sayısından daha az olması du-

rumunda, İdarece başvuru sayısı kadar belirlenecek taşınmaz kuraya dahil edilir.

Gerçek ve tüzel kişilere kiraya verme

MADDE 10 – (1) Topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilere kiraya verilmek

üzere ilan edilen ancak kiralama talebinde bulunulmayan Hazine taşınmazları, tarımsal üretim

yapılmak amacıyla 5 inci maddede sayılanların dışında kalan gerçek veya tüzel kişilere kiraya

verilmek üzere yüzölçüm sınırlaması olmaksızın 7 nci madde kapsamında yeniden ilan edilir.
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(2) İlan edilen Hazine taşınmazlarını kiralamak isteyen gerçek veya tüzel kişiler bu

Tebliğin Ek-4’ünde yer alan Tarım Arazisi Kiralama Talep Formunu eksiksiz olarak doldurarak

ekleriyle birlikte, ilan süresi içerisinde İdareye başvurur. Başvuru süresi sona erdikten sonra

bilgi ve belge kabul edilmez.

(3) İdarece alınan başvuru formları ve eki belgeler, her bir taşınmaz için oluşturulan

dosyalar halinde hak sahipliği belirlenmek üzere başvuru süresinin bitiminden itibaren en geç

üç iş günü içerisinde ilgili Tarım İdaresine gönderilir.

(4) Tarım İdaresi bu Tebliğin Ek-5’inde yer alan Başvuruların Öncelik Açısından De-

ğerlendirilme Formunda belirtilen kriterlere göre öncelik sıralaması açısından değerlendirme

yaparak hak sahibini belirler. Yapılan bu değerlendirmede puanların eşitliği halinde, Ek-5’te

yer alan kriterlerden başvuru sahibine ilişkin birinci bölüm puanlaması esas alınır. Bu puanların

da eşitliği halinde sırasıyla Ek-5’te yer alan diğer bölümlerin puanı dikkate alınır. Tüm puan-

lardaki eşitlik halinde kuraya başvurulur ve bu Tebliğin Ek-6’sında yer alan Başvuru Sıralama

Formu doldurularak başvuru sıralama listesi oluşturulur.

(5) Tarım İdaresi başvuruları en geç 30 gün içerisinde değerlendirerek sonucunu İdareye

bildirir.

Kira süresi

MADDE 11 – (1) Kira sözleşmeleri on yıl süreyle düzenlenir. Sözleşmenin başlama

ve bitiş tarihleri, mümkün olduğu hallerde ekim ve hasat dönemleri dikkate alınarak tespit edilir.

(2) Kira süresi sonunda yükümlülüklerini yerine getirdiği tespit edilen ve talepte bulu-

nan kiracıların kira süresi, kontrol ekibinin uygunluk raporu üzerine yeniden bedel belirlenmek

suretiyle İdarece on yıl daha uzatılabilir.

Kira işlemleri

MADDE 12 – (1) Hazineye ait tarım arazileri hak sahiplerine, Kanunun 51 inci mad-

desinin birinci fıkrasının (g) bendine göre pazarlık usulü ile kiraya verilir. 

(2) Hak sahiplerine kira bedeli, kira süresi, ödeme koşulları, ödeme süresi, kira bede-

linin yatırılacağı yer, sözleşme giderleri (vergi, resim, harçları ve diğer giderler) gibi bilgileri

de içeren bu Tebliğin Ek-7’sinde yer alan tebligat yapılır.

(3) İdarece verilen süre içerisinde hak sahibinin ödemesi gereken kira bedeli ile söz-

leşme giderlerini (vergi, resim, harçları ve diğer giderler) ödemesi ve varsa diğer yükümlülük-

leri yerine getirmesini müteakip kira sözleşmesi düzenlenir.

(4) İlk yıl kira bedeli hak sahipliğine ilişkin kararın müşteriye tebliğ tarihinden itibaren

onbeş gün içinde peşin olarak veya aynı süre içerisinde faiz uygulanmaksızın dörtte biri peşin,

kalanı üçer aylık dönemler hâlinde üç eşit taksitle, müteakip yıllar kira bedelleri ise, peşin veya

üçer aylık dönemler hâlinde dört eşit taksitle ödenebilir. Ancak, talep edilmesi halinde, peşinatın

dışında kalan kira bedelleri aynı yıl kira dönemi içinde olmak kaydıyla tek seferde de ödene-

bilir.

(5) Mücbir sebep halleri dışında, üst üste iki yıllık kira bedelinin ödenmemesi halinde

yapılacak tebligat ile otuz gün içerisinde bu bedellerin ödenmesi istenir. Bu süre içerisinde de

ödenmemesi durumunda 16 ncı maddenin beşinci fıkrasına göre işlem tesis edilir.
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(6) Bir yıldan uzun süreli kira sözleşmelerinde müteakip yıllar kira bedelleri, Türkiye
İstatistik Kurumunca yayımlanan Tarım Ürünleri Üretici Fiyatları Endeksi (Tarım ÜFE - oniki
aylık ortalamalara göre yüzde değişim) oranında arttırılır.

(7) Süresi içinde ödenmeyen kira ve kullanım bedelleri ile diğer alacaklara, 21/7/1953
tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine
göre belirlenen oranda gecikme faizi uygulanır.

(8) Kiraya verme işlemlerinde, Yönetmelik ekinde yer alan Kira Şartnamesi ve Kira
Sözleşmesi düzenlenir. Ancak, düzenlenecek Kira Şartnamesi ve Kira Sözleşmesine bu Tebliğin
Ek-8’inde yer alan Özel Şartlar ayrıca eklenir.

(9) Kira süresinin sona ermesi nedeniyle kiracısı tarafından yeniden kiralama talebinde
bulunulan taşınmazların, aynı kiracısına kiraya verilinceye kadar geçen süre içindeki kullanımı
için, yeni sözleşmede öngörülen bedel üzerinden kullanım bedeli tahsil edilir.

(10) Kira sözleşmesi feshedilen, kiralama talebinde bulunmakla beraber kiraya veril-
mesi uygun görülmeyen veya yeniden kiralama talebinde bulunulmayan taşınmazların tahli-
yeleri sağlanıncaya kadar geçen süre içindeki kullanımlar nedeniyle ecrimisil tespit ve takdir
edilir.

Taşınmazın teslimi

MADDE 13 – (1) Kiraya verilecek taşınmaz, İdarece sözleşme tarihinden itibaren onbeş
gün içinde üzerindeki muhdesat ve müştemilat da gösterilmek suretiyle mahallinde tanzim edi-
lecek tutanakla kiracısına teslim edilir.

(2) Teslim tutanağı üç nüsha olarak düzenlenir. Tutanağın bir nüshası kiracıya verilir,
bir nüshası Tarım İdaresine gönderilir, diğer nüshası ise dosyasında saklanır.

(3) Kiracı, kiralama amacına uygun olarak en fazla altı ay içerisinde faaliyete başlamak
zorundadır.

(4) Teslim edilen taşınmazın üzerinde kiracı tarafından kiralama amacına ve bu Tebliğ
hükümlerine uygun olarak faaliyette bulunulması esastır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Denetim

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yürütülen faaliyetlere ilişkin kontrol ekibi ta-
rafından, başvuru şartlarına ve kira sözleşmesine uygun faaliyette bulunup bulunulmadığı yıllık
olarak denetlenir.

(2) Kontrol ekibi tarafından gerçekleştirilen inceleme, tespit veya yılda bir defa yapılan
kontroller rapora bağlanır. Bu raporda, başvuruda belirtilen faaliyetlere, kira sözleşmesinde
belirtilen şartlara veya bu Tebliğ hükümlerine aykırılığın olup olmadığı ile bu aykırılıkların
doksan günü geçmemek üzere verilecek süre ile giderilip giderilemeyeceği belirtilir. İdarece,
kontrol ekibi raporunda belirtilen sürede aykırılıkların giderilmesi gerektiği kiracıya bildirilir.
Verilen süre içerisinde, aykırılıkların kiracı tarafından giderilmemesi halinde, 16 ncı maddenin
üçüncü fıkrasına göre İdarece işlem tesis edilir.

(3) Kiraya verilen taşınmazlar kiralama amacı dışında kullanılamaz, üzerlerinde hiçbir
şekilde sabit yapı ve tesis inşa edilemez. 

(4) Tarım İdaresi veya İdarece uygun görülen zamanlarda da ayrıca denetim yapılabilir.
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Devir yasağı

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen kira sözleşmeleri devredilemez

ve bu sözleşmelere ortak alınamaz. Kiracı, kiraya verilen yeri genişletemez, değiştiremez, amacı

dışında kullanamaz ve başkasına kiraya veremez.

Fesih ve tahliye

MADDE 16 – (1) Kiraya verilen Hazineye ait tarım arazilerinin tarımsal amaçla kul-

lanılması zorunludur. Amaç dışı kullanımın tespit edilmesi halinde tebligat yapmaya gerek kal-

maksızın sözleşme feshedilir.

(2) Kiraya verilen taşınmaza, kira sözleşmesinin sona ermesinden önce, kamu kurum

ve kuruluşları tarafından; kamu hizmetlerinin yürütülebilmesi için zorunlu olarak ihtiyaç du-

yulması veya taşınmazın özel kanunlar gereğince değerlendirilmesinin talep edilmesi halinde,

sözleşme İdarece tazminat alınmaksızın tek taraflı olarak feshedilir. Kiracı hasat sezonu dikkate

alınmak suretiyle yapılacak tebligatı takip eden onbeş gün içerisinde taşınmazı tahliye eder.

(3) 13 üncü madde kapsamında kontrol ekibi tarafından yapılan denetim sonucunda

faaliyetin uygun yürütülmemesi ve kontrol ekibince verilen süre içerisinde aykırılıkların gide-

rilmemesi hallerinde, sözleşme feshedilir ve taşınmazın tahliyesi sağlanır.

(4) Kiraya verme işleminden sonra 6 ncı maddenin birinci fıkrası kapsamında kaldığı

anlaşılan taşınmazların ilgili kurumlarca tahsisi veya devrinin talep edilmesi halinde yapılan

sözleşmeler İdare tarafından tek taraflı olarak feshedilir.

(5) Kiracının; fesih talebinde bulunması, kira dönemi sona ermeden faaliyetini durdur-

ması, taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi 14 üncü maddenin

birinci fıkrasında yer alan hükme aykırı hareket etmesi hâllerinde kira sözleşmesi, Kanunun

62 nci maddesine göre tebligat yapmaya gerek kalmaksızın İdarece tazminat alınmaksızın fes-

hedilir. Taşınmazın kiracı tarafından rızaen tahliye edilmemesi hâlinde, Kanunun 75 inci mad-

desi ile Yönetmelik hükümlerine göre hasat sezonuna müteakip tahliye edilir.

(6) Kiraya verilen taşınmazların bulunduğu alanda Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sa-

nayi Bölgesi kurulması talebi olması halinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tüzel kişilik

kazandırılmasını müteakip onaylı TDİOSB sınırı içerisinde kiraya verilen taşınmazlara ilişkin

sözleşmeler İdare tarafından tek taraflı olarak feshedilir ve taşınmazlar hasat sezonuna müteakip

tahliye edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde Kanun ve Yönetmelik hü-

kümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 18 – (1) 20/10/2005 tarihli ve 25972 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Milli

Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 300)’nin “XVIII. ÖZELLİK ARZEDEN KİRALAMA İŞLEM-

LERİ” başlıklı bölümünün “A- Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Topraksız veya Yeterli Toprağı

Olmayan Çiftçilere Kiraya Verilmesi" alt bölümü yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7298 

—— • —— 
Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7301 
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Altınözü Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7279 

—— • —— 
Altınözü Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7280 

—— • —— 
Altınözü Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7281 
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Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7294 

—— • —— 

Fethiye 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7306 

—— • —— 

Karaman 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7214 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLİŞİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ihtiyacı, muhtelif cins ve miktar 

bilişim malzemesi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari 
şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın 
alınacaktır. 

Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri 
şeklinde olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. Ancak en uygun teklifi veren firma ile 
başka bir firmanın tekliflerinin eşit çıkması durumunda Komisyonca bilahare bildirilecek bir 
tarihte firmalar açık eksiltmeye davet edilecektir. 

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 (140-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek 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 ve 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, 24/09/2020 günü, 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 şartnamesine 
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-İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 
değerlendirilmeyecektir. 

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 Kanunu’nun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 7274/1-1 
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250 TON BUZ ÖNLEYİCİ/BUZ ÇÖZÜCÜ SIVI ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden: 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü DHMİ İhale Yönetmeliği 

Kapsamında 250 ton buz önleyici/buz çözücü sıvı alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Dosya Numarası : 2020/18 
1-Kuruluşun 
a) Adresi : Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) 

No:32 06560 Yenimahalle/ANKARA 
b)Telefon ve faks numarası : +90 (312) 204 2000-204  
2340-204 2341-204 2348-204 2626-204 2878  
Faks no : +90 (312) 212 8158 
c) İhale dokümanının görüleceği adres: DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde 

bulunan Satın Alma Ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin Kat Z-
136 no.lu oda 

2-İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı, Buz Önleyici/Buz Çözücü Sıvı, 250 Ton 
b) Teslim yeri : DHMİ Genel Müdürlüğü, Satın Alma ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı, Merkez İkmal Müdürlüğü Esenboğa/ANKARA depolarıdır. 
c) Teslim Süresi : Yüklenici, sipariş edilmiş malzemeyi sözleşmenin tebliğini 

müteakip en fazla 100 (Yüz) takvim günü içerisinde (teklifte belirtilen sürenin daha az olması 
halinde teklifteki bu süre dikkate alınacaktır) tek partide teslim etmiş olacaktır.  

3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın 

Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı  
b) Tarihi ve saati : 21.10.2020 – 11.00 
4. İhaleye katılmak için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
a) 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, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

b) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
c) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler Dairesi 
Başkanlığına/Kuruluşun Göstereceği Banka Hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

ç) İdari Şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri 
Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 
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d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

f) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

g) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 
yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi,  

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ve sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime 
yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan 
ticaret sicili müdürlükleri veya  yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak şartların korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

h) Yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay 
çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki 
ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1 maddesinin (a) bendinde yer alan 
belgenin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini 
göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 
sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 
bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.  

Yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler topluluğu ilişkisi 
içinde kullanılması halinde bu belgeyi kullanan ortağın 4.1. maddenin (h) bendindeki belgeyi de 
sunması zorunludur. 

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

4.3.1. İş Deneyim Belgesi:  

İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul 
işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde 
bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere 
ilişkin olarak deneyimini gösteren belge veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunması 
zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %25’den az olmamak üzere, ihale konusu iş 
veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün 
deneyim belgesinin sunulması gerekir. 

4.3.2.  İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını 
belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi 
durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir: 
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a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 
4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen 

belgeler. 
4.3.4. Sıvı üretim tesisinin ismi, adresi ve sıvının Federal Havacılık Kurumu (FAA) 

onaylı AMS 1435 B veya AMS 1435 C veya 1435 D Şartnamesi hükümlerine uygunluğunu 
belirten, bağımsız bir onay laboratuvarından alınmış olan ürün sertifikası, 

(Bu şartnamede geçen AMS 1435 Standardı, SAE (Society of Automobile Engineers) 
tarafından yayımlanan ve ICAO Doc.9640-AN/940 dokümanında referans olarak yayınlanmış 
AMS 1435 standardını ve güncellenen versiyonları AMS 1435 B veya AMS 1435 C veya 1435 
D’yi ifade etmektedir.) 

4.3.5. De-icing sıvının donma noktasının -40 °C ( -40° F) veya daha düşük ve sıvının 
görünümünün renksiz olduğunu belirten laboratuvar sonuçları, 

4.3.6. De-icing sıvı içindeki aktif madde miktarının en az %50 (w/w) seviyesinde 
olduğunu ve Buz çözücü sıvıya ait aktif madde, korozyon inhibitörü ve su miktarları ile sıvı 
bünyesinde, üre etilen veya propilen glikol v.b. alkol türevleri ihtiva etmeyeceğini gösteren 
laboratuvar sonuçları,  

4.3.7. Şayet sıvı herhangi bir lisans altında veya taşeron bir firma tarafından üretiliyorsa, 
sanki sıvı yeni onaya sunulan bir ürünmüş gibi tüm testleri yapılmış, tarafsız makamlar tarafından 
onaylanmış AMS 1435 B veya AMS 1435 C veya 1435 D Şartnamesine ait üretici firma adına 
alınmış sertifikasyon belgeleri, 

4.3.8. Bağımsız bir üçüncü kurum tarafından hazırlanmış olan, sıvı uygulama öncesi ve 
sonrası değerlerini kapsayan, asfalt ve beton yüzeylerdeki, zift yumuşaması da dahil olmak üzere, 
asfalt ve beton dayanımı test Raporları, 

4.3.9. Doğal çevre koruması kapsamında, sıvı için tam bir akut sıvı zehirlilik test raporu, 
(acute aquatic toxicity test report)   

(Bu rapor bir organizasyon tarafından hazırlanmış ve EPA Test metotları numara: 40 
kodlu Federal Yönergenin 797.1300 ve 797.1400 maddelerine göre tanzim edilmiş olacaktır.) 

4.3.10. Sıvı ile ilgili olarak, EPA metotlarına uygun olarak yapılan ve bağımsız bir kurum 
tarafından tanzim edilen, bakterilerin su içerisindeki organik moleküllerini okside etme miktarı 
olarak da bilinen biyokimyasal oksijen gereksinimi (BOD) ve teorik oksijen gereksinimi (TOD) 
değerlerini belirten Raporları, 

4.3.11. Teknik Şartnamenin 3.10. maddesinde belirtilen şartları karşıladığına ilişkin 
detaylı bilgi veya resim, katalog v.b. dokümanlar,  

4.3.12. Ürünün raf ömrünün en az 2 (iki) yıl olduğunu gösteren belge, 
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4.3.13. Sıvı malzemenin AMS 1435 B veya AMS 1435 C veya 1435 D’ ye uygun 
olduğuna dair test raporu verilecektir. 

4.3.14. Teknik şartnameye cevaplar. 

Yukarıda istenen teknik kriterlerden biri veya birkaçı tek raporda/laboratuvar sonucunda/ 
ürün sertifikasında verilebilir. Bu durumda sunulan belgede hangi belgenin hangi kriterleri ihtiva 
ettiğini istekli belirtmek zorundadır. 

4.5. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

Bu ihalede benzer iş olarak, Anti-Icing Sıvı Malzeme üretimi ve/veya satışı kabul 
edilecektir. 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 
(yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı Kuruluşun adresinde görülebilir ve 100,-TL(Yüz Türk Lirası) (KDV 
Dahil) karşılığı istekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış istekli adres, vergi numarası vb. 
bilgilerinin mevcut olduğu antetli kağıda yazılmış bir dilekçe ile İstekli yabancı ise; temsilci tayin 
ettiği firma yada kişiye ait “istekli mümessili/temsilcisi” olduğuna dair belge ve bir dilekçe ile 
birlikte Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin Kat Z-
136 no.lu odadan satın alınabilir. 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre 
kurulmuş tüzel kişilere doküman satışında EKAP’a kayıtlı olma şartı aranacaktır. (Bu şart yabancı 
isteklilerde aranmaz.) 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde 
bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin Kat Z-
136 no.lu odaya elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim 
günüdür.  

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13. Kuruluşumuz bu ihalede 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 
Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, satın alma mevzuunu teşkil eden işi, ihale edip etmemekte, 
kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir. 7273/1-1 
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ÇİFT ZİNCİRLİ KONVEYÖR YEDEKLERİ  
(DİŞLİ PARÇALARI) ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
İşin Adı :ÇİFT ZİNCİRLİ KONVEYÖR YEDEKLERİ (DİŞLİ PARÇALARI) alımı 4734 

sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği hükümleri 
çerçevesinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

 
İhale kayıt numarası  : 2020 / 459859 
Dosya no  : 2022089 
1-İDARENİN :  
a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak 

Sokak No:2  67090-ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks numarası  : Tel : 0.372 252 40 00 ( 70 Hat) 

Faks : 0.372 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi  :  
2- İHALE KONUSU MALIN :  
a) Niteliği, türü ve miktarı  : Çift zincirli konveyör yedekleri (dişli parçalari) : 

26 kalem  
b) Teslim yeri  : Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal 
Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri 
Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı 
ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip 90 takvim günüdür.  
3)İHALENİN   
a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  

Satınalma Dairesi Başkanlığı  
Bülent Ecevit Caddesi No:125  
 ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 05/10/2020 Pazartesi günü saat : 15:00 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 
4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

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

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

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

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

c)- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e)- Şartnamede belirtilen geçici teminat, 
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

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

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

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

gereken kriterler; 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif eş çalışan malzemeler için toplamda en düşük, diğer 

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

Başkanlığı Mithat paşa Mah.Bülent Ecevit Cad.No:125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 
görülebilir ve şartnameler 150,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8. Teklifler en geç 05/10/2020 Pazartesi günü saat 15.00’e kadar Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 
sorumlu değildir.  

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

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

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

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

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

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

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

İlan olunur. 
 7167/1-1 
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ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Konya Akşehir Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan, Konya Akşehir Organize Sanayi Bölgesi (Tevsii) alanına ait 
altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 
indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1- İdarenin Adresi : Hükümet Cad. No: 10   42550 Akşehir / KONYA 
2- İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Konya Akşehir Organize Sanayi Bölgesi (Tevsii) 

  alanına ait yol, içmesuyu, atıksu, yağmursuyu ve 
  telekom altyapı şebekesi inşaatlarından müteşekkil 
  altyapı yapım işi 

b) Yapılacağı yer : Akşehir / KONYA 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 
  geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

  başlanacaktır.  
d) İşin süresi : 30/11/2021 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
e) Keşif Bedeli (2020 B.F. ile) : 7.104.000 TL 

f) Geçici Teminatı :    213.120 TL 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer  : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 

  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 
  Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu Toplantı 
  Salonu Çankaya-ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 01/10/2020 - Saat  10.00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekâletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
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4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 
edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 
Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa 

ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 
drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 
ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk 
sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 
belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.  

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

1) Keşif bedelinin en az % 20 ‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi.    

D)Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 
yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve 

sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali 
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu 

gösteren, standart forma uygun belge, 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge. 

F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 

işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
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Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 
tevsik eden belge. 

G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
H) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 
I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.  
J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
K) İç Zarf. 
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf, kapalı zarf içerisinde 
teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 
istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 
10.00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 
Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 
gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 
edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 uncu maddesinde 
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 
konsorsiyum) kabul edilmez. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
7- İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya 
Konya Akşehir Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Hükümet Cad. No: 10 
42550 Akşehir / KONYA adreslerinde görülebilir veya 700 TL karşılığı Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. 
Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunludur.  

8- İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 
günü olmalıdır.  

10- KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 
ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 
Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 
 7225/2-2 
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1 MW GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ, ENERJİ ÜRETİM VE EĞİTİM 

LABORATUVARI KURULUMU İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden: 

1 MW Güneş Enerjisi Santrali, Enerji Üretim ve Eğitim Laboratuvarı Kurulumu işi 4734 

sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (f) bendi geçici 4. Maddesi hükümlerine dayanılarak 

hazırlanan 01/12/2003 tarihli 6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (a) bendi 

uyarınca yerli ve yabancı isteklilerden tedarik edilmek üzere pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2020/473593 

1- İdarenin 

a) Adresi : Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/Gaziantep 

b) Telefon ve faks numarası : (342)360 12 00- (342)360 17 01 

c) Elektronik posta adresi : arsfon@gantep.edu.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : http://bap.gantep.edu.tr 

2- İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 MW Güneş Enerjisi Santrali, Enerji Üretim ve Eğitim 

Laboratuvarı Kurulumu 1 Adet 

b) Teslim [yeri/yerleri] : Gaziantep Üniversitesi Proje Yürütücüsünün göstereceği 

yere 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 180 gündür. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Yönetim Birimi Toplantı Salonu Şehitkamil/Gaziantep 

b) Tarihi ve saati : 24/09/2020 Perşembe günü saat :10:00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.1’ den görülebilir. 

4.2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.4’ den görülebilir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
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4.3.1 Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.5’ den görülebilir. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1 Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.6’ den görülebilir. 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7- İhale dokümanının görülmesi: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin yukarıda belirtilen adresinde görülebilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 100 TL 

doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Halk Bankası 

Gaziantep Üniversite şubesi nezdindeki TR85 0001 2001 3380 0080 0000 01 nolu hesaba 

yatıracaklardır. 

8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma 

Projeleri Yönetim Birimi Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil Gaziantep adresine elden teslim 

edilecektir. 

9- İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif 

edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. 

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 takvim günüdür. 

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 7218/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Şırnak İli Cizre Belediye Başkanlığından: 

İPTAL İLANI 

18/07/2020 tarih ve 31189 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ilk defa atanmak üzere 

Zabıta Memuru Alımı ilanımız iptal edilmiştir. 

İlan olunur. 

 7302/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7316/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7315/1-1 
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
ANA TRANSFER MERKEZİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI 

Jüri, değerlendirme raporlarının tutanaklarını imzalamış ve kimlik tespitini yapmıştır. 
1.Ödül – 27 Sıra Numaralı Proje – Rumuz: 75931 
EKİP: 
• Nurbin PAKER – Y.Mimar – Ekip Temsilcisi 
• Hüseyin L. KAHVECİOĞLU – Y.Mimar 
• Damla TURAN – Y.Peyzaj Mimarı 
• Hatice ERSOY – Mimar 
• Elçin KARA VATANSEVER – Y.Mimar 
• Bahadır ÖZCİHAN – İnşaat Y.Mühendisi 
DANIŞMANLAR: 
• Melis Nur İHTİYAR VAROL – Y.Mimar 
• Oğuz Cem ÇELİK – İnşaat Y.Müh. 
• Cevat Tanrıöver – Makine Y.Müh 
• Murat KÜÇÜK – Mimar 
YARDIMCILAR: 
• Cansu UÇAR – Mimar 
• Arda Orak KOÇAK – Mimar 
• Sibel ÜREM – Y.Mimar 
2.Ödül – 38 Sıra Numaralı Proje – Rumuz: 79134 
EKİP: 
• Ömer Selçuk BAZ – Mimar – Ekip Temsilcisi 
• Ece ÖZDÜR – Mimar 
• Atakan KOCA – Mimar 
• Ahmet TOPBAŞ – İnşaat Müh. 
DANIŞMANLAR: 
• Ata TURAK – Peyzaj Mimarı 
• Lebriz Atan KARAATLI – Mimar 
• Okan BAL – Şehir Plancısı 
YARDIMCILAR: 
• Pınar KILIÇ – Mimar 
• Elif Tuğçe SARIHAN – Mimar 
• Serenay GÜRKAN – Öğrenci 
• Mehmet ERDÖNMEZ – Öğrenci 
• Enver Yiğit DOĞAN - Öğrenci 
MAKET: 
• Murat KÜÇÜK 
• Hasan HOCAOĞLU 
• Mustafa HACIFAZLIOĞLU 
• Serap PARLAK 
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3.Ödül – 3 Sıra Numaralı Proje – Rumuz: 38291 
EKİP: 
• Rıfat YILMAZ – Mimar 
• Burcu Sevinç YILMAZ - Mimar 
• Süleyman YILDIZ – Mimar 
• Şerif SÜVEYDAN – Y.Mimar 
• Sezer BAHTİYAR – Y.Mimar 
• Özkan ÇALIŞKAN – İnşaat Mühendisi  
DANIŞMANLAR: 
• Emrah Erdem ÖZLÜ – İnşaat-Ulaştırma Müh. 
• Cantekin TURAN – İnşaat-Ulaştırma Müh. 
• Deniz ASLAN – Mimar 
• Evrim GÜREL SÜVEYDAN – Grafik Tasarımcı 
• Orhan Murat GÜRSON – Makine Müh. 
• Hakan MİNTAŞ – Çevre Müh. 
• Ramazan CUMHUR – Jeoloji Müh. 
1.Mansiyon – 60 Sıra Numaralı Proje – Rumuz: 72496 
EKİP: 
• Nil BIÇAK – Y.Mimar - Ekip Temsilcisi 
• Kemal BAL – Mimar 
• Erol KALMAZ – Mimar 
• Doruk Kemal KAPLAN – İnşaat Mühendisi  
DANIŞMANLAR: 
• Arzu GÜLER – Peyzaj Mimarı 
• Mehmet OKUMUŞ – Makine Müh.  
YARDIMCILAR: 
• Ali GÜRER – Mimar 
• Demet SATI – Öğrenci 
2.Mansiyon – 56 Sıra Numaralı Proje – Rumuz: 74832 
EKİP: 
• Hakan EVKAYA – Mimar – Ekip Temsilcisi 
• Kutlu İnanç BAL – Mimar  
DANIŞMANLAR: 
• Münire SAĞAT – Peyzaj Mimarı 
• Fatih Mustafa ŞAHİN – İnşaat Müh. 
• Erdal KARA – Akustik Uzmanı  
YARDIMCILAR: 
• Yasemin KILIÇ – Mimar 
• Serhat ÇAKIR – Mimar 
• İpek GÖNÜLLÜ – Öğrenci 
• Kıvanç MUTLU – Mimar 
• Lal GÜLTEN – Öğrenci 
• Sevi ÖZDEMİR – Öğrenci 
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• Eda Nur MOTCU – Öğrenci 
• Sina ÇİFTÇİ – Öğrenci 
• Beyza Hilal ÖZER – Öğrenci 
• Damla DEMİR – Öğrenci 
3.Mansiyon – 64 Sıra Numaralı Proje – Rumuz: 48360 
EKİP: 
• Ezgi BAŞAR – Mimar 
• Neslinaz AKSU – Mimar / Peyzaj Mimarı 
• Zehra AKSU – Mimar 
• Ata Gün AKSU - Mimar 
• Zeliha Burcu DEMİRCİ – Mimar 
• Eren Gözde ANIL – Mimar 
• Gürkan ERDUMAN – İnşaat Müh.  
DANIŞMANLAR: 
• Gülşen AYTAÇ – Peyzaj Mimarı 
• Seda TEMİZER YÖNTEM – Mimar  
YARDIMCILAR: 
• Naz YILDIZ  
• Talya POLAT 
• Zeynep COŞKUNER 
• Şeyma ŞANLIBABA 
4.Mansiyon – 6 Sıra Numaralı Proje – Rumuz: 52471 
EKİP: 
• Melike KAVALALI – Mimar – Ekip Temsilcisi 
• Berrin ERİKÇİ – Mimar 
• Nimet DEĞERTAŞ - Mimar  
DANIŞMANLAR: 
• Prof. Dr. Arda İNCCEOĞLU – Mimar 
• Prof. Dr. Deniz ASLAN – Mimar 
• Tomris AKIN – Mimar 
• Oral GÖKTAŞ – Mimar 
• Mustafa İspir GÜRBÜZ – İnşaat Müh. 
• Akın AKGÜL – Elektrik Müh. 
• Mehmet OSKAY – Makine Müh. 
• Bilge KOBAŞ – Mimar 
• Coşkun YARAR – Makine Müh. 
• Yalçın ARICI – Jeodezi ve Fotogrametri Müh. 
5.Mansiyon – 61 Sıra Numaralı Proje – Rumuz: 12401 
EKİP: 
• Fırat DOĞAN – Y.Mimar – Elip Temsilcisi 
• Burcu KIRCAN DOĞAN – Y.Mimar 
• Önder Volkan YALTIRAKLI – İnşaat Y.Mühendisi 
 7228/1-1 
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İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili 
maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “İstanbul Üniversitesi Akademik 
Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi 
kadrolarına şahsen veya posta yoluyla eleman alınacaktır. 

Profesörlük Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Başlıca Araştırma 
Eserinin adını da belirttikleri kadroya başvuru dilekçelerini (PDF formatında imzalı), Yabancı Dil 
Belgesi, E-Devlet üzerinden alınan Doçentlik Belgesi ve Diplomalarını (Lisans, Yüksek Lisans, 
Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık), Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye 
Alınan Faaliyetler ve Puan Hesaplaması Formunu, Aday Atama Kriterleri Değerlendirme 
Formunu, Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu (PDF formatında İmzalı), 
yayın listelerini, yayın listesindeki bilimsel yayınlarını (başlıca araştırma eseri ayrı olarak 
belirtilmelidir), İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca yapılan 
tüm bilimsel çalışma ve faaliyetlerini kapsayan belge ve bilgileri içeren 8 adet PDF formatında 
https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde yer alan kadro ön inceleme dosya hazırlama 
düzeninde istenen bilgi ve belgelere göre hazırlanmış olan Flash Bellek ve başvuru evrakları 
(basılı olarak teslim edilecektir.) ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya 
posta ile başvurmaları gerekmektedir. 

Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, kadroya başvuru 
dilekçelerini (PDF formatında imzalı), Yabancı Dil Belgesi, E-Devlet Üzerinden alınan Doçentlik 
Belgesi ve Diplomalarını (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık), 
Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye Alınan Faaliyetler ve Puan Hesaplaması 
Formunu, Aday Atama Kriterleri Değerlendirme Formunu, Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin 
Bildirim Formunu (PDF formatında İmzalı), yayın listelerini, yayın listesindeki bilimsel 
yayınlarını, İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca yapılan 
tüm bilimsel çalışma ve faaliyetlerini kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet PDF formatında 
https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde yer alan kadro ön inceleme dosya hazırlama 
düzeninde istenen bilgi ve belgelere göre hazırlanmış olan Flash Bellek ve başvuru evrakları 
(basılı olarak teslim edilecektir.) ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya 
posta ile başvurmaları gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, kadroya 
başvuru dilekçelerini (PDF formatında imzalı), Yabancı Dil Belgesi, E-Devlet Üzerinden alınan 
Diplomalarını (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık), Akademik 
Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye Alınan Faaliyetler ve Puan Hesaplaması Formunu, 
Aday Atama Kriterleri Değerlendirme Formunu, Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim 
Formunu (PDF formatında İmzalı), yayın listelerini, yayın listesindeki bilimsel yayınlarını, 
İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca yapılan tüm bilimsel 
çalışma ve faaliyetlerini kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet PDF formatında 
https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde yer alan kadro ön inceleme dosya hazırlama 
düzeninde istenen bilgi ve belgelere göre hazırlanmış olan Flash Bellek ve başvuru evrakları 
(basılı olarak teslim edilecektir.) ile birlikte kadronun ilan edildiği birimin 
Dekanlığına/Müdürlüğüne şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. 

Başvuru Evrakları: 
1. Başvuru dilekçesi (Dilekçe örneğine https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde 

bulunan duyurular/formlar kısmından ulaşılabilir.) 
2. Üniversitemiz https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde duyurular/formlar kısmından 

yer alan 1 Adet Biyometrik Fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve 
Doçentler için olacak), 

3. Özgeçmiş ve yayın listesi, Yabancı Dil Belgesi, ve E-Devlet üzerinden alınan 
Doçentlik Belgesi, Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık), 
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4. Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye Alınan Faaliyetler ve Puan 
Hesaplaması Formu 

5. Aday Atama Kriterleri Değerlendirme Formu, 
6. Asgari Koşulların Sağlandığına ilişkin Bildirim Formu (Beyanname) 
7. Adli Sicil Kaydı (E-Devlet), 
8. 1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş), 
9. Kimlik Fotokopisi 
10. Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterdikleri yayın, makale, kitap (ISBN numarasını 

gösterecek şekilde) içindekiler bölümünün bir örneği (Profesör kadrosuna başvuracaklar için), 
11. Askerlik durum belgesi (E-Devlet), 
12. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet 

belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecek olup, E-
Devlet veya Resmi Kurum onaylı belge) 

Açıklamalar: 
1. Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir. 
2. İlan edilen bütün unvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların 

Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır. 
3. İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme 

veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir. 
4. Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili 

birimlere yapılacaktır. 
5. İlanın Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 

15. gündür. 
6. Müracaatlar Şahsen veya Posta yolu ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda 

belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak 
olup, sorumluluk başvurana aittir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai 
bitimine kadar başvuru yapılacak Profesör ve Doçent Kadroları İçin İstanbul Üniversitesi 
Rektörlüğüne, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ise ilgili birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne 
ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.) 

7. 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca (2547 Sayılı Kanunun 50. maddesinin 
birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlik 
eğitimlerini üniversitemizde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır.) belirlenen 
%20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu 
bulunmamaktadır. 

8. Profesör ve/veya Doçent kadrolarına başvuran adaylardan Doçentlik Sözlü Sınavına 
girmemiş olanlar, başvuru işlemlerinden sonra, https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde 
bulunan duyurular/formlar kısmında yer alan Doçentlik Sözlü Sınavı Başvuru Dilekçesi’ni 
doldurarak Personel Daire Başkanlığı Doçentlik Birimine iletmeleri gerekmektedir. 

9. İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine, 
https://personel.istanbul.edu.tr/tr/content/mevzuat/yonergeler adresinden ulaşılabilir. Dr. Öğretim 
Üyesi, Doçent ve Profesör kadrolarına başvuran tüm adayların bilimsel dosyalarının bu yönergede 
yer alan kriterlere uygunluğu, ilgili akademik birimlerdeki ön inceleme komisyonları ve 
üniversitenin ilgili komisyonu tarafından incelenir. Akademik Yükseltilme ve Atamada asgari 
kriterleri sağlamayan adayların dosyaları jüri değerlendirmesine alınmaz. 

10. İdare uygun gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal edebilir. 
11. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların 

atamaları yapılmayacaktır. Başvuran aday/adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan 
anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep 
edemeyeceklerdir. 

12. İlanımıza https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinden ulaşılabilir. 
Duyurulur. 
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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 

ANABİLİM DALI UNVANI ADEDİ AÇIKLAMA 
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ 

Spor Hekimliği PROFESÖR 1 
Takım Doktorluğu, Egzersiz Fizyolojisi ve 
Kardiyopulmoner Egzersiz Test uygulamaları 
alanlarında deneyimli olmak. 

Anesteziyoloji ve 
Reanimasyon 

PROFESÖR 1 
Majör jinekolojik ve obstetrik anestezi alanında 
bilimsel çalışmalar yapmış olmak. 

Kadın Hastalıkları 
ve Doğum 

PROFESÖR 1 
Ürojinekoloji alanında bilimsel çalışmalar yapmış 
olmak. 

İç Hastalıkları PROFESÖR 1 Nefroloji Yan Dal Uzmanlığını almış olmak. 

İç Hastalıkları DOÇENT 1 
Klinik Nütrisyon alanında bilimsel çalışmalar 
yapmış olmak. 

Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları 

DOÇENT 1 
Sosyal pediatri alanında bilimsel çalışmalar yapmış 
olmak. 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

Alman Dili ve 
Edebiyatı 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1  

FEN FAKÜLTESİ 

Anorganik Kimya PROFESÖR 1 
Tiyosemikarbazonların koordinasyon kimyası 
alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. 

Analitik Kimya 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 

Antioksidanların optik sensörler ile tayini alanında 
bilimsel çalışmalar yapmış olmak. 

Fiziko Kimya 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 

Reaktif ekstraksiyon ve katı membran prosesleri 
alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. 

İKTİSAT FAKÜLTESİ 

İktisat Politikası PROFESÖR 1 
Ekonomide Nicel Analizlere Dayanan Politikaların 
Üretilmesine İmkân Sağlayan bilimsel çalışmalar 
yapmış olmak. 

İstatistik DOÇENT 1 
Endeks Uygulamaları ve Faktör Analizi alanlarında 
bilimsel çalışmalar yapmış olmak. 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ 

Sinema PROFESÖR 1 
Türk Sineması alanında bilimsel çalışmalar yapmış 
olmak. 

MİMARLIK FAKÜLTESİ 

Endüstri Ürünleri 
Tasarımı 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 

Sürdürülebilirlik ile döngüsel tasarım alanında 
bilimsel çalışmalar yapmış olmak. 

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ 

Türk Dili ve 
Edebiyatı 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 

Eski Türk edebiyatında mersiye ve ağıt geleneği 
üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak. 

 7155/1-1 
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İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: 
“2547 sayılı Kanun” ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile 

“İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterleri”nin ilgili 
maddeleri uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen anabilim dallarına devamlı statüde 
çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. 

Profesör kadrosuna atanmak isteyen adayların; dilekçesi ile birlikte iki (2) adet vesikalık 
fotoğrafını, YÖK formatlı güncel özgeçmişini, nüfus cüzdanı suretini, adli sicil kaydını, noterden 
veya resmi kurumlarca onaylanmış doçentlik belgesinin örneğini, yayın listesini (başlıca araştırma 
eserinin adını belirterek), yayınlarını, yönettiği doktora ve yüksek lisans tezleri listesini içeren bir 
(1) adet basılı dosya ve altı (6) adet dijital (USB) kopyası ile; 

Doçent kadrosuna atanmak isteyen adayların, dilekçesi ile birlikte iki (2) adet vesikalık 
fotoğrafını, YÖK formatlı güncel özgeçmişini, nüfus cüzdanı suretini, adli sicil kaydı, noterden 
veya resmi kurumlarca onaylanmış doçentlik, doktora belgelerinin örneğini, bilimsel yayınlarını 
ve listesini, yönettiği doktora ve yüksek lisans tezlerinin listesini içeren bir (1) adet basılı dosya 
ve dört (4) adet dijital (USB) kopyası ile 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna atanmak isteyen adayların dilekçesi ile birlikte iki (2) 
adet vesikalık fotoğrafını, YÖK formatlı güncel özgeçmişini, nüfus cüzdanı suretini, adli sicil 
kaydı, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgelerinin 
örneklerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren bir (1) adet basılı dosyasını ve dört (4) adet 
dijital (USB) kopyasını Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Elmalıkent Mah. Elmalıkent 
Cad. No: 4    34764 Ümraniye/İstanbul) şahsen teslim etmesi gerekmektedir 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin 
kabul edilmiş olması şarttır. 

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların 30.09.2020 
Çarşamba mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen Rektörlük adresine şahsen yapılması 
gerekmektedir. 

Duyurulur. 
ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI (16.09.2020) 

Kod Birim Bölümü Anabilim Dalı Unvanı Adet Açıklama 

1 

İktisadi ve 
İdari 

Bilimler 
Fakültesi 

Siyaset Bilimi 
ve Uluslararası 

İlişkiler 

Siyaset Bilimi 
ve Uluslararası 

İlişkiler 
Profesör 1 

Avrupa Birliği alanında 
doçentlik almış ve Avrupa 
Birliği-Türkiye ilişkisi, yasadışı 
göç, enerji güvenliği üzerine 
çalışmalar yapmış olmak. 

2 
İlahiyat 

Fakültesi 
Temel İslam 

Bilimleri 
Tefsir Doçent 1 

Temel İslam Bilimleri alanında 
doçentlik almış olmak ve tefsir 
alanında çalışmalar yapmış 
olmak. 

3 
İlahiyat 

Fakültesi 
Felsefe ve Din 

Bilimleri 
Din Bilimleri Doçent 1 

Felsefe ve Din Bilimleri 
alanında doçent unvanı almış 
olmak ve Din Bilimleri 
alanında çalışmalar yapmış 
olmak. 

4 
Eğitim 

Fakültesi 
Yabancı Diller 

Eğitimi 
İngiliz Dili ve 

Eğitimi 

Dr. 
Öğretim 
Üyesi 

1 

İngiliz Dili ve Eğitimi 
(İngilizce Öğretmenliği) 
alanında Doktora yapmış 
olmak. 

 7236/1-1 
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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 

Siyaset Bilimi ve Kamu 

Yönetimi Bölümü 
Doç. Dr. 1 

Doktorasını Siyaset Bilimi alanında yapmış 

olmak ve Doçentlik unvanını Siyaset Bilimi 

alanında almış olmak. Siyaset Felsefesi, Etik, 

İnsan Hakları ve Liberal Kuram, Türkiye’de 

Liberalizm ve İslam, Küresel Adalet, Küresel 

Yoksulluk alanlarında Ulusal ve Uluslararası 

yayın yapmış olmak. İngilizce dilinde ders 

verebilme yeterliliğine sahip olmak. 

İktisadi, İdari ve Sosyal 

Bilimler Fakültesi 
Sosyoloji Bölümü 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Sosyal antropoloji alanında lisans mezunu 

olmak, Antropoloji veya Sosyoloji alanında 

Doktora derecesi almış olmak. Göç ve Etnisite 

alanında uzmanlaşmış olup, uzmanlık 

alanındaki konularda ders verme tecrübesine 

sahip olmak. 

Güzel Sanatlar ve Mimarlık 

Fakültesi 

İç Mimarlık ve Çevre 

Tasarımı Bölümü 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Lisans eğitimini Mimarlık bölümünde, Yüksek 

Lisans ve Doktora eğitimini Bina Bilgisi ve/veya 

Yapı Bilgisi Programlarında tamamlamış olmak. 

Güzel Sanatlar ve Mimarlık 

Fakültesi 

İç Mimarlık ve Çevre 

Tasarımı Bölümü 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Lisans eğitimini İç Mimarlık veya İç Mimarlık ve 

Çevre Tasarımı alanında tamamlamış olmak. 

Doktora Eğitimini Mimarlık veya İç Mimarlık 

alanında yapmış olmak. 

Mühendislik Fakültesi 
Metalurji ve Malzeme 

Mühendisliği Bölümü 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Metalurji 

ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde 

tamamlamış olmak. 

Mühendislik Fakültesi 
Metalurji ve Malzeme 

Mühendisliği Bölümü 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Lisans, Yüksek Lisans ve/veya Doktorasını 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme 

Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 

Bölümlerinden birinde tamamlamış 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 
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yayınlarından oluşan başvuru dosyalarını Profesör ve Doçent adaylar Rektörlüğe, Dr. Öğretim 
Üyeleri ise ilgili fakülteye ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (16.09.2020-30.09.2020) 
şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Doçent ve Dr. Öğretim Üyeleri için 4 takım, 1 adet Hard 
Copy-3 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 30.09.2020) 

İlanlar ile ilgili tüm bilgiler, başvuru koşulları ve başvuru belgesi Üniversitemizin 

http://www.gedik.edu.tr adresinde yer almaktadır. 

 7234/1/1-1 

—— • —— 
İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki 

Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş 

Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış 

olmak şartı ile aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır. 

 

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BÖLÜMÜ/PROGRAMI 
KADRO 

UNVANI 

KADRO 

SAYISI 
NİTELİK 

ALES- YDS  

EŞDEĞERİ 

PUANI 

Rektörlük Ortak Dersler Bölümü 
Öğr. 

Gör. 
1 

Türk Dili ve Edebiyatı bölümü lisans 

mezunu olmak, Türk Dili ve Edebiyatı 

ana bilim dalında Türk Halk Bilimi sözlü 

kültür ürünleri veya Halk Bilimi kuramları 

konusunda Tezli Yüksek Lisans yapmış 

olmak ve bu alanda doktora yapıyor 

olmak. Lisans programlarında Zorunlu 

Türk Dili/Türkçe ders verme tecrübesine 

sahip olmak, Uluslararası öğrencilere 

sertifika ve Türkçe öğretiminde tecrübe 

sahibi olmak. Yabancılara Türkçe 

Öğretimi veya Yabancı Dil olarak Türkçe 

Öğretimi sertifikasına sahip olmak. En az 

4 yıllık Pedagojik Formasyon sertifikasına 

sahip olmak. 

ALES 70 

YDS/Dengi:50 
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Gedik Meslek 
Yüksekokulu 

Sivil Havacılık Kabin 
Hizmetleri 

Öğr. 
Gör. 

1 

Havacılık Yönetimi, Havacılık İşletmeciliği 
veya Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 
bölümlerinin birinden Lisans mezunu 
olmak. Alanında Tezli Yüksek Lisans 
yapmış olmak veya belgelendirmek 
kaydıyla sivil havacılık alanında en az 2 
yıllık iş tecrübesine sahip olmak. Veya 
Lisans mezunu olup, Sivil havacılık Kabin 
Hizmetleri alanında en az 5 yıl tecrübe 
sahibi olmak. 

MUAF 

Gedik Meslek 
Yüksekokulu 

Anestezi 
Öğr. 
Gör. 

2 

Tıp Fakültesi, Hemşirelik veya Sağlık 
Hizmetleri bölümlerinin birinden Lisans 
mezunu olmak ve bu alanların birinde 
Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. 

ALES/SAYISAL 
70 

 
İLAN TAKVİMİ 
Duyuru Başlama Tarihi : 16.09.2020 
Son Başvuru Tarihi : 30.09.2020 
Ön Değerlendirme Tarihi : 02.10.2020 
Sınav Giriş Tarihi : 06.10.2020 
Sonuç Açıklama Tarihi : 08.10.2020 
İSTENEN EVRAKLAR 
1. 1 Adet Fotoğraf 
2. Başvuru Formu (www.gedik.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.) 
3. Özgeçmiş/YÖK Formatlı Özgeçmiş 
4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
5. Öğrenim Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans varsa Doktora Diploması ve Not Belgeleri 

Fotokopileri) 
6. ALES Belgesinin Fotokopisi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması 

gerekmektedir) 
7. Yabancı Dil Belgelerinin Fotokopileri (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması 

gerekmektedir) 
8. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge 

(Bakaya durumda olmamak) 
9. İş Tecrübesi Belgesi (çalışılan yerden alınması ve SGK Hizmet Döküm Belgesi ile 

gönderilmesi gerekmektedir.) (Daha önce kamuda çalışmış olanlar için hizmet belgesi) (ilan 
edilen kadroya bağlı olarak gerekli ise gönderilecektir.) 

10. Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi. 
Adayların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları şahsen 

veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler, eksik belgelerle başvuru ve 
süresi içerisinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin web adresinde 
yayınlanacak olup tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Not: Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. 
İlanlar ile ilgili tüm bilgiler ve başvuru koşulları Üniversitemizin http://www.gedik.edu.tr 

adresinde yer almaktadır. 
Başvuru Adresi: İstanbul Gedik Üniversitesi - Yazı İşleri Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. 

İlkbahar Sok. No: 1   34876 Yakacık-Kartal/İSTANBUL 
 7234/2/1-1 
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Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÜREKLİ İŞÇİ (657 SAYILI KANUNUN 4/D MADDESİ) ALIM İLANI 

Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğünde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 4 üncü maddesinin (D) fıkrası kapsamında, 4857 sayılı İş Kanunu ve "Kamu Kurum 
ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" 
hükümleri uyarınca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı 
gösterilen şekilde 62 adet "Sürekli İşçi" alımı yapılacaktır. Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, 
İŞKUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Müracaat etmek isteyen adaylar Türkiye İş 
Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden çevrimiçi (online) olarak 16.09.2020-21.09.2020 
tarihlerinde müracaat edebileceklerdir. 

KONTENJAN DAĞILIMI 
Sıra 
No 

Çalıştırılacağı 
Hizmet Türü Adet Yaş Sınırı Öğrenim Şartı Yöntem 

1 
Hasta Bakımı 
ve Temizliği 
Hizmetleri 

62 

Başvuru tarihi 
itibariyle 18 
yaşını 
tamamlamış, 35 
yaşından gün 
almamış olmak 

Ortaöğretim Kurumlarının Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 
Alanının Engelli Bakımı veya Hasta Bakımı ve Yaşlı 
Bakımı Dallarından, Hasta ve Yaşlı Bakımı veya Hasta 
ve Yaşlı Bakım ya da Sağlık Hizmetleri Alanının Ebe 
Yardımcılığı, Hemşire Yardımcılığı ve Sağlık Bakım 
Teknisyenliği Dallarından birinden mezun olmak. 

Noter Kura 
Çekimi 

GENELVE ÖZEL ŞARTLAR 
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
2-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almıyor olmak. 
3-Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında vardiyalı çalışmaya ve hafta sonları 

çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. 
4-Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu olmamak.  
5-Kamusal haklardan mahrum bulunmamak. 
6-Isparta İl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak. 
7-Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru 

tarihi itibariyle belirtilen bölümlerden mezun olmak. 
8-Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, 

yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine göre yerleşenlerin atama işlemleri 
yapılmayacaktır. Başvuru talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular işe alım 
sürecinin her aşamasında reddedilebileceği gibi bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili 
hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 
Başvuru esnasında şartları taşıyıp, sonradan talep şartlarından birinin herhangi bir şekilde 
yitirilmesinde iş akdi haklı nedenle fesih edilecektir. 

9-İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan işçilere 2 (iki) ay deneme 
süresi uygulanacaktır. Bu süre içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir. 

10-Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümleri gereğine göre işlem tesis edilir. 
KURA İŞLEMİ KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI VE 

BELGE TESLİMİ 
1-Başvuruların tamamı İŞKUR'a yapılacak olup noter kurası çekimi için başvuru listeleri 

İŞKUR tarafından Üniversitemize gönderildiğinde noter kurasına katılacakların isim listesi 
Üniversitemizin www.sdu.edu.tr adresinde yayımlanacaktır. 

2-Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğin Geçici 6 ncı maddesi uyarınca, istihdam edilecek kadro sayısı kadar asıl 
ve asıl sayısı kadar da yedek aday, İŞKUR tarafından gönderilen başvurular arasından noter 
tarafından yapılacak kura çekilişi sonucunda belirlenecektir. 

3-Noter kura çekilişi ilgili noterlikçe belirlenen yöntemle 28.09.2020 tarihi saat 14:00'de 
Süleyman Demirel Üniversitesi Prof. Dr. Metin Lütfü ÇAKMAKÇI Kültür Merkezinde 
gerçekleştirilecektir. 

4-Noter kurası sonucu kazanan adaylar, istenen belgeler, belgelerin teslim tarihi ve yeri 
Üniversitemizin www.sdu.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca kura sonucu yerleştirilen 
adaylara her hangi bir yazılı tebligatta bulunulmayacaktır. 
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Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ) ALIM İLANI 

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi ve Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğünde 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve 
giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere, 28.06.1978 tarih ve 16330 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2 nci maddesinin (b) 
fıkrasına göre, aşağıda belirtilen unvanlarda 2018 yılı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak 
suretiyle toplam 68 adet sözleşmeli personel alınacaktır. 

 
ÜNİVERSİTE HASTANESİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ 

İlan 
No 

Unvanı Adet 
KPSS 

Puan Türü 
Nitelikler 

24 Hemşire 21 KPSSP3 
Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık 
Hizmetleri Lisans Bölümü mezunu olmak. 

25 Hemşire 26 KPSSP94 
Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik Dalı 
mezunu olmak. 

26 
Sağlık 

Teknikeri 
1 KPSSP93 

Anestezi veya Anestezi Teknikerliği 
Önlisans Programı mezunu olmak. 

27 
Sağlık 

Teknikeri 
3 KPSSP93 

Acil Yardım Teknikerliği veya İlk ve Acil 
Yardım Önlisans Programı mezunu olmak. 

28 
Sağlık 

Teknikeri 
1 KPSSP93 

Eczane Teknikerliği veya Eczane 
Hizmetleri Önlisans mezunu olmak. 

29 Sağlık Teknikeri 1 KPSSP93 
Radyoterapi Önlisans Programı mezunu 
olmak. 

30 Laborant 4 KPSSP93 
Sağlık Laboratuvarı veya Tıbbi 
Laboratuvar veya Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 
Önlisans Programı mezunu olmak. 

31 
Röntgen 

Teknisyeni 
2 KPSSP93 

Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme 
Teknikleri Önlisans Programı mezunu olmak. 

32 
Diğer Sağlık 

Personeli 
3 KPSSP93 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 
Önlisans Programı mezunu olmak. 

33 Biyolog 1 KPSSP3 

Tıbbi Biyolojik Bilimler veya Biyoloji 
veya Moleküler Biyoloji veya Moleküler Biyoloji ve 
Genetik veya Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji 
Lisans Bölümü mezunu olmak. 

34 Psikolog 1 KPSSP3 Psikoloji Lisans Bölümü mezunu olmak. 

35 Eczacı* 2 
Sınav Şartı 

Yok 
Eczacılık Lisans Bölümü mezunu olmak. 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 

36 
Diğer Sağlık 

Personeli 
2 KPSSP93 

Anestezi veya Anestezi Teknikerliği 
Önlisans Programı mezunu olmak. 

 
* Bu kadro Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın eki 1 sayılı cetvelde 

sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel unvanları arasında bulunduğundan, 
eczacılar için KPSS şartı aranmamakta olup başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından 
fazla olması halinde adaylar lisans diploması puan üstünlüğü esas alınarak asil ve yedek aday 
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belirlenecektir (4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine çevrilmesinde Yükseköğretim 
Kurulu Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınarak sıralama yapılacak olup diploma 
puanları eşit olduğu takdirde mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik verilecektir). 

A-GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR: 
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.  
2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak. 
3- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında çalışmaya herhangi 

bir engeli olmamak. 
4- Adayın başvurduğu unvan niteliğine göre 2018 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak  
5- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu 

şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle 
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu 
Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden 
itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" 
hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak 
kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır 

(Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir) 
B-BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI: 
1- Müracaatlar, ilanın Resmî Gazete ’de yayımlandığı günden itibaren 15 inci günün sonu 

olan 23:59’a kadar Üniversitemiz https://ikbasvuru.sdu.edu.tr web sayfasından online başvuru 
şeklinde yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar/başvurular kabul edilmeyecektir. 
Adaylar öncelikle https://ikbasvuru.sdu.edu.tr adresinde yer alan çevrimiçi (online) başvuru 
sistemine kayıt olduktan sonra Sözleşmeli Personel Alımı İlanı için başvuru işlemlerini 
başlatacaktır. Müracaat eden adaylar başvurmak istediği ilan numarasını seçip ve istenen belgeleri 
(öğrenim belgesi, transkript ve istenen unvanlar için deneyim belgesi, sertifika, kullanım belgesi 
vb.) ilgili alanlara yükleyip “Başvuru Yap” butonuna tıkladığında çevrimiçi (online) başvurularını 
tamamlamış olacaklardır. Adaylar sadece bir ilan numarası ile başvuru yapabilecektir. 

2- Başvurular üzerinde güncelleme yapmak istenildiğinde mevcut başvuru silinerek, 
“İşlemler-Başvuru Sürecindekiler” menüsünden yeniden başvuru oluşturulabilecek olup, tüm 
sorumluluk adaylara aittir (Yanlış/eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış ilana 
başvurma ve benzeri). 

3- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem 
başlatılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir 
ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

C- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI 
1- Başvuru sonrasında yazılı veya sözlü sınav yapılmayacaktır. 2018 KPSS (B) grubu 

sınavlarından (KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94) puan sıralamasına (KPSS puanlarının eşit olması 
halinde diploma mezuniyet notu yüksek olan aday sıralamada atanmaya hak kazanacaktır.) göre 
atanmaya hak kazanan adaylar ile ilgili bilgiler (istenecek belgeler ve teslim tarihi, teslim edilme 
yeri ve diğer şartlar) başvuru süresinin bitimi tarihinden itibaren 7 (yedi) iş günü sonunda 
https://ikbasvuru.sdu.edu.tr adresinden e-posta adresi ve şifre ile giriş yapılarak öğrenilebilecektir. 

2- İlan edilen 1. ve 2. ilandan kadro sayısının 1 katı yedek aday; diğer numaralı ilanlardan 
kadro sayısının 3 katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil olarak atanmaya hak kazanan 
adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi 
halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama yapılacaktır. 

3- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 400)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2020 Tarihli ve 2016/3932 Başvuru Numaralı

Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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