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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden:

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/4/2018 tarihli ve 30385 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erzincan

Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Er-

zincan Binali Yıldırım Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İş

Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yö-

netim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları

düzenlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İş Sağlığı ve

Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-

larına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) İSG: İş sağlığı ve güvenliğini,
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c) Merkez: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve
Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “öğretim

üyeleri” ibaresi “öğretim elemanları” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Erzin-

can Üniversitesi” ibaresi “Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rek-

törü yürütür.

—— • ——
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinden:

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE 

LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinde
yürütülen ön lisans ve lisans eğitim-öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinde yürütülen
ön lisans ve lisans eğitim-öğretimine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-
nununun 14 üncü, 43 üncü ve 44 üncü maddeleri ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğ-
retim Kurumları Teşkilat Kanununun ek 119 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,
b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) Bağıl değerlendirme sistemi: Öğrencinin ara ve yarıyıl sonu notlarının ağırlıklarına

göre belirlenen başarı not ortalamasını, o dersi alan tüm öğrencilerin başarı düzeyine göre be-
lirleyen sistemi,

ç) ÇAP: Çift anadal programını,
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d) Dekan: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesindeki ilgili fakültenin dekanını,
e) DNO: Dönem not ortalamasını,
f) İlgili kurul: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesindeki fakültelerde fakülte kuru-

lunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,
g) İlgili yönetim kurulu: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesindeki fakültelerde fa-

külte yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,
ğ) İntibak programı: Yatay geçiş veya çift anadal yapılan diploma programının müfre-

datına uyum sağlamak amacıyla ilave ders ve uygulamalardan oluşan programı,
h) Mutlak değerlendirme sistemi: Bir öğrencinin başarısını, öğrencinin ait olduğu grup-

taki diğer öğrencilerin başarısına göre değil, her bir öğrencinin notunu bağımsız olarak, önceden
belirlenmiş belirli mutlak standartlara göre değerlendiren sistemi,

ı) Müdür: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesindeki ilgili yüksekokul, meslek yük-
sekokulu, enstitü ve uygulama ve araştırma merkezi müdürünü,

i) Mütevelli Heyet: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti,
j) Mütevelli Heyet Başkanı: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyet

Başkanını,
k) Ortak zorunlu ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) ben-

dinde yer alan dersleri,
l) Rektör: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörünü,
m) Senato: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Senatosunu,
n) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
o) Üniversite: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesini,
ö) Yaz okulu/yaz dönemi: İlgili birimlerin önerisi ve Senatonun onayıyla güz ve bahar

dönemlerine ek olarak yoğun eğitimi amaçlayan en az yedi haftalık eğitim-öğretim süresini, 
p) YNO: Yıllık not ortalamasını, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabul ve Kayıt İşlemleriyle İlgili Esaslar

Öğretim programları ve kontenjanlar

MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde açılacak program ve her yıl Üniversite
birimlerine kabul edilecek burslu ve burssuz öğrenci sayıları, ilgili birimlerin önerisi ile Senato
tarafından belirlenir ve Mütevelli Heyetin onayından sonra Yükseköğretim Kuruluna teklif
edilir.

Ücretler ve burslar

MADDE 6 – (1) Öğrencilerin ödeyeceği yıllık eğitim-öğretim ücretleri, bu ücretlerin
ödeme süresi ve biçimi ile kontenjanların bursluluk oranı Mütevelli Heyet tarafından belirle-
nir.

(2) Öğrencilere sağlanacak burslar Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Belirlenen
burs türleri ve koşulları ilgili burs yönergesinde ilan edilir.

Öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına
öğrenci kabulü ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi sınavla yapılır. Program yapısına bağlı
olarak yetenek sınavı da uygulanır.
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(2) Uluslararası öğrencilerin kabulü ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi

programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve

ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir.

Üniversiteye ilk kayıt işlemleri

MADDE 8 – (1) Üniversitenin programlarından birinde öğrenci olma hakkını kazanan

aday, ÖSYM tarafından belirlenen süre içinde elektronik ortamda (e-devlet) veya şahsen baş-

vuru yaparak kaydını yaptırabilir. Şahsen yapılacak başvurularda adayın kendisi veya belirlediği

vekili aracılığı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurarak kaydını kesinleştirmesi gerek-

mektedir.

(2) Üniversitenin ön lisans ve lisans programlarına kesin kayıt yaptırabilmek için

ÖSYM tarafından ilgili birime yerleştirilmiş olmak ve örgün öğretimde kontenjan dâhilinde

öğrenci kabul eden aynı düzeyde başka bir programa kayıtlı olmamak gerekir.

(3) Yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden programlarda ilgili puan türünde taban puana

sahip olmanın yanı sıra yetenek sınavından da başarılı olmak şarttır.

(4) Kesin kayıt tarihleri, gerekli olan belgeler ve uygulanacak esaslar, ilgili mevzuat

hükümleri doğrultusunda Üniversitenin ilgili kurulları tarafından belirlenerek internet sayfa-

sında ilan edilir.

(5) Kayıt sırasında belirlenen esasların tamamına uymak koşuluyla öğrenci adayı kay-

dını yaptırabilir. İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.

Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem ya-

pılır.

(6) Belgelerinde eksiklik, tahrifat ya da sahtelik bulunan öğrencilerin kayıtları iptal edi-

lir. Bu belgelere dayanılarak elde edilen tüm haklar geçersiz sayılır.

(7) Süresi içinde kesin kayıt yapmayan veya gerekli belgeleri sağlayamayan öğrenciler

kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır.

(8) Kaydını şahsen yaptıramayan adayların mazeretlerini belgelemeleri halinde, 18 ya-

şından küçük olanların kanuni temsilcileri, 18 yaşından büyük olanların noterden tayin ettikleri

vekilleri aracılığı ile kayıtları yapılabilir.

Kayıt yenileme

MADDE 9 – (1) Öğrenciler ödemekle yükümlü oldukları öğrenim ücretini Üniversite-

nin internet sayfasında ilan edilen süre içerisinde ödedikten sonra ders kayıtlarını yapabilirler.

Belirtilen sürelerde kayıt yenileme işlemi yapmayan öğrenciler ders kaydı yapamaz; derslere,

sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Tam burslu öğrencilerin ise ders

kaydı yapmaları yeterlidir.

(2) Kayıt yenileme ve ders kayıt işlemi yapmasına rağmen derslere devam etmeyen öğ-

rencilerin ödemiş oldukları öğrenim ücreti iade edilmez ve sonraki yarıyılın/yılın öğrenim üc-

retinden mahsup edilmez.

(3) Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıllar öğrenim süresinden sayılır.

(4) Öğrenci değişim programlarına katılan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri aka-

demik takvimde belirlenen sürenin dışında da yapılabilir.

(5) Ön lisans programlarında iki yıl, lisans programlarında dört yıl içerisinde mezun

olamayan öğrencilerin öğrenim ücretleri alacakları derslerin AKTS kredisine göre belirlenir.
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Yatay geçiş, çift anadal, yandal ve dikey geçiş yoluyla kabul
MADDE 10 – (1) Kurum içi ve kurumlararası yatay geçişler ile çift anadal ve yandal

programlarına ilişkin işlemler, ilgili mevzuat hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esas-
lara göre yapılır.

(2) Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olanların,
bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri, 19/2/2002 tarihli
ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Li-
sans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hüküm-
lerine göre ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(3) Üniversiteler arasında yapılacak geçişler ve alınan derslerin intibakı program baş-
kanlıklarınca oluşturulan komisyon tarafından belirlenir ve ilgili yönetim kurulunca karara
bağlanır.

Özel öğrenci
MADDE 11 – (1) Özel öğrenciler, bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olup

farklı bir yükseköğretim ortamı, kültürü, kazanımı edinmek isteyen veya özel durumu, sağlık
ve benzeri nedenlerle kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla farklı bir yükseköğretim
kurumunda eğitime devam etme imkânı tanınan öğrenciyi ifade eder. Programların kabul ede-
ceği özel öğrenci kontenjanları Senatonun onayı ile belirlenir. Bu öğrencilerin seçilme, ders
alma, saydırma, kredi ve kabul işlemleri, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(2) Ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler ile yurt dışın-
daki yükseköğretim kurumlarında eğitim alan Türk vatandaşı öğrenciler özel öğrencilik imkâ-
nından bir program süresince en fazla iki dönem yararlanabilir. Bu süre, öğrencinin talebi ve
ancak aşağıdaki şartlar çerçevesinde Yükseköğretim Kurulunun kararıyla uzatılabilir:

a) Öğrencinin yükseköğretim kurumuna yerleşmesinden sonra eğitimi sebebiyle ikamet
edilen ilde tedavisi mümkün olmayan ciddi bir hastalık teşhisi konulduğunun ya da var olan
hastalığının ilerlediğinin devlet hastanesi veya devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık
kurulu raporu ile belgelenmiş olması.

b) Öğrencinin maruz kaldığı darp, şiddet gibi fiiller sebebiyle öğrenimini kayıtlı olduğu
yükseköğretim kurumunda devam ettirmesinin mümkün olmadığına ilişkin Üniversite Yönetim
Kurulunun teklifinin olması.

(3) Özel öğrenciler, öğrenim ücretini kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumuna öder-
ler.

(4) Öğrencinin özel öğrencilikte geçirdiği süre öğrenim süresine dâhildir.
(5) Özel öğrenci olarak yaz okullarına katılacak öğrenciler, yaz okulu ücretini dersi al-

dıkları yükseköğretim kurumuna öderler. Öğrenciler, yaz okulunda açılmaması halinde, ilgili
yönetim kurulunca uygun görüldüğü takdirde diğer üniversitelerin yaz okullarından da ders
alabilirler. Bu derslerden aldıkları notlar öğrencilerin not ve kredi hesaplamalarında ortalamaya
katılır.

(6) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin, öğretim dili ya-
bancı dil olan programlardan da ders alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu
belgelemeleri gerekir.

(7) Özel öğrenciler Üniversitenin öğrencisi sayılmaz ve öğrencilik haklarından yarar-
lanamaz. Ancak Üniversitenin öğrencilerine uygulanan akademik ve idari kurallara tabidirler.
Bu öğrencilere diploma veya unvan verilmez, aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge
verilir.
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Ulusal ve uluslararası öğrenci değişimi
MADDE 12 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki diğer üniversiteler arasında

yapılan anlaşmalar uyarınca, üniversitelerarası öğrenci değişim programları uygulanabilir. De-
ğişim programı süresi içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim
süresinden sayılır. Değişim programları, ikili anlaşmalar ve Yükseköğretim Kurulu tarafından
belirlenen esaslar doğrultusunda uygulanır. 

(2) Yurt dışından ikili anlaşma veya uluslararası ilişkiler çerçevesinde Üniversiteye ge-
len öğrencinin kabul işlemleri, ders alması ve benzeri konular, ikili anlaşma ve ilgili mevzuat
hükümlerine göre ilgili birim tarafından yürütülür.

(3) Değişim programları ile kabul edilen öğrencilere aldıkları dersleri ve notları gösteren
bir belge verilir.

(4) Üniversitede öğrenim gören öğrenciler, değişim programına katılmaları halinde ka-
yıtlı oldukları programın öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdürler.

(5) Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı oldukları birimin
yönetim kurulu kararına istinaden Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

Hazırlık okulu ve yabancı dil yeterlilik sınavı
MADDE 13 – (1) Yabancı Diller Bölümü tarafından yürütülen İngilizce ve Arapça ya-

bancı dil hazırlık programları, Üniversitenin ilgili yönergelerine göre yürütülür.
(2) Meslek yüksekokullarında ve eğitim dili %100 Türkçe olan lisans programlarındaki

zorunlu İngilizce I-II derslerinden muaf olmak isteyen öğrenciler, Yabancı Diller Bölüm Baş-
kanlığı tarafından yapılan Temel İngilizce Muafiyet Sınavına tabi tutulurlar.

Öğrenci kimlik kartı
MADDE 14 – (1) Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrenciye eğitim-öğretim yılı

başında fotoğraflı öğrenci kimlik kartı verilir.
(2) Öğrenci kimlik kartının kaybedilmesi halinde, kartın ilgili kurum ve kuruluşlar üze-

rinden yeniden çıkartılmasından öğrencinin kendisi sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Akademik takvim
MADDE 15 – (1) Akademik takvim; akademik yıla ilişkin kayıt, ders, sınav ve benzeri

faaliyetleri kapsar. Akademik takvim, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanır ve
Senatonun onayıyla kesinleşir. Akademik birimler, öğretim elemanları ve öğrenciler bu takvime
uymak zorundadırlar.

(2) Akademik takvim hazırlanırken aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur:
a) Akademik yıl, birimlerin ihtiyaç ve özelliklerine göre güz ve bahar dönemleri olmak

üzere yarıyıl ya da bir öğretim yılı olarak plânlanabilir.
b) Bir dönemde eğitim-öğretim süresi dönem sınavları hariç en az on dört haftadır. Res-

mi tatil günlerinde ders ve sınav yapılmaz. Ancak dersi veren birimin önerisi ve ilgili yönetim
kurulunun onayı ile hafta sonları telafi dersleri ve sınavlar yapılabilir.

c) Güz ve bahar dönemlerine ek olarak yaz dönemi veya yaz okulu açılabilir.
Öğrenim dili ve türü
MADDE 16 – (1) Üniversitede öğretim dili Türkçe ve yabancı dildir.
(2) Üniversitede örgün birinci ve ikinci öğretim, açık ve uzaktan öğretim türlerinde eği-

tim-öğretim yapılabilir.
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(3) Birimler, uygulayacakları eğitim-öğretim türünü belirleyerek üst akademik kurula
önerirler.

(4) Öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı dil olan programlarda zorunlu yabancı
dil hazırlık programı uygulanır.

(5) Öğretim dili Türkçe olan programlarda zorunlu hazırlık sınıfı açılmaz. Ancak öğ-
renciler ÖSYM kılavuzunda Yükseköğretim Kurulunun uygun gördüğü programlarda isteğe
bağlı hazırlık sınıfı eğitimi alabilirler. İsteğe bağlı hazırlık sınıfı eğitimi almak isteyen öğren-
ciler ÖSYM giriş bursu ve diğer burslardan yararlanamaz. 

(6) İsteğe bağlı olarak hazırlık sınıfında eğitim gören öğrenciler başarısız olmaları ha-
linde kayıtlı oldukları programa devam ederler.

Öğretim plânı

MADDE 17 – (1) Üniversitede öğretim, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen
zorunlu ortak dersler ile yıllara ve yarıyıllara göre yer alacak teorik dersler ve uygulamalar,
bunlara ilişkin AKTS kredi değerleri ve saat sayıları, dersin zorunlu veya seçmeli yahut ön ko-
şullu olup olmadıkları gibi hususların yer aldığı, program önerileri esas alınarak ilgili kurullarca
belirlenen ve Senato tarafından onaylanan öğretim plânına göre yapılır. Öğretim plânı, öğren-
cinin öğretim süresi boyunca alması gereken dersler, uygulamalar, laboratuvar, atölye çalış-
maları, proje, staj, bitirme çalışması ve benzeri çalışmaları kapsar. Öğretim plânındaki dersler,
zorunlu dersler ile belirli ders grupları içinden seçerek almaları gereken seçmeli derslerden
oluşur. Programlara ait açılacak olan dersler ve grup sayıları her yarıyıl başında ilgili yönetim
kurulu kararı ile belirlenir. Açılacak olan derslerin sınav değerlendirme tipleri ilgili program
tarafından belirlenerek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına açılacak olan ders listesi ile birlikte
bildirilir. 

(2) Staj, bitirme çalışması ve tez gibi eğitim-öğretim faaliyetlerinin AKTS kredi değer-
leri de öğretim plânında gösterilir.

(3) Ön lisans ve lisans öğrencileri, ön koşulsuz ve ön koşulunu sağladıkları derslere,
derslerin çakışmaması kaydı ile dönem ayrımı olmaksızın 22 nci maddenin birinci fıkrasında
belirtilen kredi sınırlarına uymak ve 32 nci maddenin birinci fıkrasındaki koşulları sağlamak
şartıyla devam ederler.

Sınıf tanımlamaları

MADDE 18 – (1) Ön lisans ve lisans öğrencilerinin AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD
notları ile başarılı ve muaf oldukları derslerin toplam AKTS’si; 

a) Ön lisans programında; 
1) 35 AKTS’nin altındaysa 1. Sınıf, 
2) 35 AKTS ve üzerindeyse 2. Sınıf, 
b) Lisans programında; 
1) 50 AKTS’nin altındaysa 1. Sınıf,
2) 50 ile 99 AKTS arasındaysa 2. Sınıf, 
3) 100 ile 159 AKTS arasındaysa 3. Sınıf, 
4) 160 AKTS ve üzerindeyse 4. Sınıf, 
öğrencisi olarak tanımlanırlar.
(2) Öğrencinin sınıfının belirlenmesinde başarılı ve muaf olduğu derslerin toplam AKTS

kredi değeri dikkate alınır. Not ortalaması dikkate alınmaz.
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Ders seçimi

MADDE 19 – (1) Ön lisans ve lisans programlarındaki dersler zorunlu ve seçmeli ders-
lerden oluşur. Zorunlu dersler, öğrencinin almak zorunda olduğu derslerdir. Seçmeli dersler,
öğrencinin önerilenler içinden seçerek alabileceği derslerdir. Öğrencilerin her dönemde ala-
cakları seçmeli dersler, kayıtlı bulundukları program başkanlığı ve danışmanı tarafından belir-
lenir. Programın öngördüğü seçmeli dersler, danışmanın onayı alınarak program ve Üniversite
seçmeli derslerinden alınabilir.

(2) Bir ders için birden fazla grup oluşturulması hususu ilgili birimin teklifi üzerine fa-
külte ve yüksekokul kurullarınca belirlenir.

(3) Öğrenciler ders ekle-bırak süresi içerisinde danışmanlarının onayını alarak kayıt
yaptırmış oldukları derslerde değişiklik yapabilir ya da bırakabilirler. Ders ekle-bırak süresin-
den sonra yapılmak istenen değişiklikler Üniversite tarafından belirlenen mazeretli ders kayıt
uygulama esaslarında yer alan durumlarda mazeretli ders kayıt formu ile yapılır. 

(4) Bir seçmeli dersten başarısız olunması durumunda aynı seçmeli ders grubundan ol-
mak kaydıyla, aynı AKTS kredisine sahip başka bir seçmeli ders alınıp başarısız olunan dersin
yerine saydırılabilir.

Ortak zorunlu yabancı dil dersleri 

MADDE 20 – (1) Zorunlu İngilizce hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayarak lisans
programına başlayan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı)
bendi gereğince almak zorunda oldukları yabancı dil derslerini, İleri İngilizce I ve İleri İngilizce
II olarak alırlar.

(2) Öğrenim dili Türkçe olan programlarda eğitim gören öğrenciler, 2547 sayılı Kanu-
nun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince, zorunlu olan İngilizce I ve İngilizce
II derslerini alırlar. 

Derslerin AKTS kredi değerleri

MADDE 21 – (1) Bir dersin AKTS kredisi, öğrencinin iş yüküne dayalı bir kredi sis-
temidir. AKTS kredisi, öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için yapması gereken
teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler ve benzeri çalışmaların tü-
münü ifade eden bir değerdir. Derslerin AKTS kredisi, çalışma yüklerine göre belirlenir ve öğ-
retim plânında gösterilir. İlgili birim kurulunca AKTS kredi değeri üzerinden hazırlanan ders
plânı Senato tarafından onaylanır.

(2) Bir eğitim-öğretim yılında teorik ders ve uygulamaların toplam AKTS kredisi 60
olup lisans programları için dördüncü yılsonu itibarıyla toplam AKTS kredisi en az 240, ön li-
sans programları için ise ikinci yılsonu itibarıyla toplam AKTS kredisi en az 120’dir.

Ders yükü

MADDE 22 – (1) Her öğrenci 17 nci maddenin birinci fıkrasında tanımlanan derslere
aşağıda belirtilen sınırlar içinde kalarak kaydolur:

a) ÇAP öğrencileri hariç olmak üzere herhangi bir yarıyılda gözetim listesinde bulun-
mayan ve ağırlıklı genel not ortalaması 1.99 ve altında olan öğrenciler en çok 32 AKTS, 2.00
ile 2.49 arası olanlar en çok 35 AKTS, 2.50 ile 2.99 arası olanlar en çok 40 AKTS, 3.00 ve
daha yüksek olanlar ise en çok 45 AKTS ders alabilirler.

b) Gözetim listesinde olmamak koşulu ile son sınıf öğrencileri 45 AKTS’ye kadar ders
alabilirler.
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c) Birinci sınıfa yeni başlayan ve intibak işlemi olmayan öğrenciler 32 AKTS’lik ders
alma hakkına sahiptirler.

Derslere devam zorunluluğu
MADDE 23 – (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları programın her dersine, uygulama ve la-

boratuvar çalışmasına, bunların gerektirdiği veya ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü sı-
nav ve akademik çalışmalara katılmakla yükümlüdür.

(2) Öğrencilerin dersin tamamına devam etmesi esastır. Bir dersten veya uygulamadan
yarıyıl/yılsonu sınavlarına girebilmesi için öğrencinin;

a) Teorik derslerin en az %70’ine,
b) Uygulamalı derslerin en az %80’ine, 
devam etmesi şarttır.
(3) Sağlık sorunları nedeniyle alınan sağlık raporları ayrıca dikkate alınır.
(4) Derslere devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciler ilgili dersin sınavlarına

giremezler. Devamsızlık yapması sebebiyle başarısız sayılan öğrencilere dersi veren öğretim
elemanı tarafından DZ notu verilir. Bir dersten DZ notu alarak başarısız olan öğrencilerin ders
tekrarında da derse devam etmeleri zorunludur.

(5) Hazırlık programlarında devam durumu ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.
(6) Devam şartı sağlanan ancak başarısız olunan derslerin tekrar edilmesi halinde uy-

gulamalı dersler için devam koşulu aranır, teorik dersler için devam koşulu aranmaz.
(7) Milli takım ve üniversitelerarası spor karşılaşmalarında veya kültürel etkinliklerde

Üniversite yönetimi tarafından görevlendirilen öğrencilerin, bu etkinliklere ve bunların hazırlık
çalışmalarına katılmak zorunda olmaları sebebiyle öğrenimlerine devam edemedikleri süreler,
devam süresinin hesabında dikkate alınmaz; öğrenciler bu süreler içinde giremedikleri sınav-
lara, dersi veren öğretim elemanı tarafından ilan edilen gün ve saatte girerler.

Muafiyet ve intibak işlemleri
MADDE 24 – (1) Daha önce bir yükseköğretim programında tam zamanlı öğrenci ola-

rak kayıtlı olan ve ÖSYM tarafından yapılan sınav ile Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler,
Üniversiteye ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren beş iş günü içerisinde ilgili birimin sekre-
terliğine not durum belgelerinin aslı, ders içerikleri ve dilekçe ile müracaat ederek muafiyet
talebinde bulunabilirler. Öğrencilerin önceki yükseköğretim kurumunda başarılı oldukları ve
eşdeğerliliği, ilgili kurullar tarafından kabul edilen derslerden daha önce almış oldukları notlar,
30 uncu maddedeki esaslar çerçevesinde başarı notuna çevrilir ve transkripte işlenir. Söz konusu
derslerin Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan bir yükseköğretim kurumundan alınmış ol-
ması şarttır. Bu şekilde eşdeğerliliği kabul edilen AKTS kredisine göre, öğrenim süresinden
kaç dönem düşüleceği ilgili yönetim kurulu kararında belirtilir.

(2) Üniversiteye yatay geçiş ya da değişim programları yoluyla gelen veya çift anadal
programlarına kabul edilen öğrencilerin diploma programına uyum sağlamak amacıyla, prog-
ram sorumlusu ve danışmanları yardımıyla ilave ders ve uygulamalar tespit edilebilir.

Öğrenim süresi ve ek süreler
MADDE 25 – (1) Öğrenciler bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kaydoldukları

programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yenileyip
yenilemediklerine bakılmaksızın öğrenim süresi bir yıl olan yabancı dil hazırlık programlarını
azami iki yıl, öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi
dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl içinde tamamlamak zorundadır. 

(2) Öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı dil olan programlarda uygulanan zo-
runlu hazırlık sınıfının azami öğrenim süresi iki yıldır.
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(3) Zorunlu hazırlık sınıflarında azami öğrenim süresi sonunda başarısız olan öğrenci-
lerin öğrenim gördükleri programlardan ilişikleri kesilir. İlişiği kesilen öğrenciler ilgili kurul
kararı ile Üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Eş-
değer program bulunmaması durumunda, talep etmeleri halinde ÖSYM tarafından bir defaya
mahsus olmak üzere kayıt yaptırdıkları yıl itibarıyla öğrencinin Üniversiteye giriş puanının
yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla
öğretim dili Türkçe olan programlardan birine yerleştirilebilirler.

(4) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca ek süreler içerisinde öğrencilere ta-
nınacak olan ek sınav haklarına ilişkin düzenlemeler Senatonun kabul ettiği uygulama esasları
ile belirlenir.

Danışman atanması
MADDE 26 – (1) Her öğrenci için ilgili dekanlık/müdürlük tarafından tam zamanlı bir

öğretim elemanı danışman olarak görevlendirilir. Danışman, öğrenciyi öğrenimi süresince izler;
lisans öğretimi, ilgili mevzuat ve akademik performansı hakkında bilgilendirir ve yönlendirir.
Öğrencinin derslere kaydolma, ders ekleme, bırakma, dersten çekilme gibi işlemlerinin onayı
ile mezuniyet kontrolü danışman tarafından yapılır.

(2) Öğrencinin ilgili program başkanlığına yapacağı herhangi bir konuya ilişkin yazılı
başvurusunda danışman görüşü istenebilir. Fakülte yetkili kurullarında görüşülmek üzere prog-
ram başkanlığı tarafından gönderilen öğrenci dilekçelerinde de danışman ve program başkanlığı
görüşleri aranabilir.

(3) Akademik danışmanlık hizmetinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak üzere prog-
ram başkanlığınca, dekanlıkça ya da müdürlükçe denetim yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Değerlendirme Esasları

Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 27 – (1) Sınavlar; kısa sınav, ara sınav,  dönem sonu/yılsonu sınavı, bütünleme

sınavı, mazeret sınavı, tek ders sınavı ve ek sınavlardan oluşur. Bütünleme sınavları Senatonun
onay vermesi halinde yapılır. Bütünleme sınav notu, ilgili dersin dönem sonu/yılsonu sınav
notu yerine geçer.

(2) Her dersin öğretim elemanı dönem başında öğrencilerin sorumlu olduğu ara sınav,
kısa sınavlar, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların dönem notu içindeki ağırlıklarını öğrenci-
lere yazılı olarak duyurur. Bu sınavların dönem notu içindeki etki oranı % 40’tan az, % 70’ten
fazla olamaz. Uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilen derslere ait sınavların etki oranları; uzak-
tan erişim yoluyla yapılan sınavlarda %30, yüz yüze yapılan dönem sonu sınavlarında ise
%70’dir.

(3) Kısa sınavların öğrencilere önceden haber verilme zorunluluğu yoktur. Ara ve dö-
nem sonu/yılsonu sınavları, normal eğitim-öğretim programını takip eden ve akademik tak-
vimde yer alan sınav dönemleri içinde yapılır. Dönem sonu/yılsonu sınav programı akademik
takvimde öngörülen tarihte ilân edilir. Proje ve laboratuvar dersleri gibi niteliği gereği ilgili
yönetim kurulunca sınav yapılmasına gerek görülmeyen dersler dışında tüm dersler için dönem
sonu sınavı yapılır. Zorunlu hallerde hafta sonlarında sınav yapılabilir. Ek sınavlar, azami öğ-
renim süresi sonunda ek sınav ve ek süre uygulama esaslarında belirlenmiş olan kurallar gereği
öğrencilere tanınan sınav haklarıdır. Ara, dönem sonu/yılsonu ve ek sınavların tarihleri ve sı-
navların yapılacağı yerler ilgili yönetim kurullarınca belirlenerek ilân edilir. Öğrenciler, sınav-
lara önceden belirlenen tarihlerde ve yerlerde girmek, sınava girerken yanlarında kimlik belgesi
ile istenecek diğer belgeleri ya da yardımcı ders araçlarını bulundurmak zorundadır.
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(4) Haklı ve geçerli nedenlerle ara sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerinin biti-
mini izleyen üç iş günü içerisinde mazeretlerini yazılı olarak ilgili dekanlığa/müdürlüğe bil-
dirmek zorundadır. Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca haklı ve geçerli bulunan öğrenciler,
ara sınav haklarını öğretim elemanınca belirlenecek bir tarihte kullanırlar. Raporlu olunan süre
içinde girilen sınavlar geçersiz sayılır. Sınava girdikten sonra rahatsızlanan ve rapor alan öğ-
renci aynı gün içerisinde ikinci sınavına katılması durumunda rapor saati dikkate alınır. Rapor
saatinden önce girilen sınavlar geçerli sayılır. Dönem sonu/yılsonu, bütünleme ve sürece bağlı
derslerin sınavlarına katılamama durumunda mazeret kabul edilmez.

(5) Sınav dönemlerinde öğrencinin kayıtlı olduğu program ve yarıyıla ait derslerden
aynı gün içinde en fazla üç sınav yapılabilir.

(6) Sınavların yazılı olarak yapılması esastır. Ancak durum ve ihtiyaca göre ilgili birim
yönetim kurulu kararı ile sınavlar yazılı ve sözlü/uygulamalı olarak da yapılabilir.

(7) Sınavlarda kopya çeken, kopya girişiminde bulunan veya kopyaya yardım edenler
ile sınav kâğıtlarının değerlendirilmesi sırasında kopya çektiği ya da yardım ettiği tespit edilen
öğrenciler başarısız sayılır ve haklarında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(8) Sınav evrakı en az iki yıl süreyle saklanır.
Notların kesinleşmesi
MADDE 28 – (1) Dönem sonu/yılsonu başarı notları öğretim elemanları tarafından

akademik takvimde ilan edilen süre içerisinde öğrenci bilgi sistemine girilir ve not listelerinin
iki kopyası imzalanarak program başkanlıkları vasıtasıyla dekanlıklara/müdürlüklere teslim
edilir. Dekanlıklar/müdürlükler her döneme ait bütün not listelerini dönem sonu sınavlarını iz-
leyen on beş gün içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ulaştırır.

(2) Notlar kesinleştikten sonra, ilgili kurul kararıyla yapılan bütün düzenlemeler de
aynı şekilde, dekanlıklar/müdürlükler tarafından yazıyla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bil-
dirilir.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 29 – (1) Öğrenci, sınav sonuçlarının ilanını izleyen üç iş günü içerisinde di-

lekçe ile ilgili program başkanlığına başvurarak sınav kâğıdının yeniden incelenmesini isteye-
bilir. İlgili öğretim elemanı sınav kâğıdını tekrar inceleyerek itirazı en geç beş iş günü içinde
değerlendirir ve sonucunu program başkanlığına bildirir. Bu aşamadan sonra öğrenci, itirazın
sonuçlanmasından itibaren en geç üç iş günü içinde ilgili yönetim kuruluna sunulmak üzere
dekanlığa/müdürlüğe dilekçe ile başvurarak itirazın yeniden değerlendirilmesini talep edebilir.
Dekan/müdür, başvurudan itibaren üç iş günü içinde sınav kâğıdının incelenmesi için, biri sı-
navı yapan öğretim üyesi olmak üzere ilgili öğretim üyesi veya görevlileri arasından üç kişilik
bir komisyon kurar. Komisyon en çok üç iş günü içinde itirazları kesin olarak sonuçlandırır.
Sonuçlandırılan notlarda değişiklik, ilgili yönetim kurulunun onayıyla yapılır. Dönem sonu/yıl-
sonu sınavları kesinleştikten sonra yapılan değişiklikler yönetim kurulu kararı ile birlikte Öğ-
renci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Süresinden sonra yapılan itirazlar kabul edilmez.

(2) İtiraz üzerine yapılacak düzeltmeler diğer öğrencilerin kesinleştirilmiş harfli başarı
notlarını etkilemez.

Başarı notu
MADDE 30 – (1) Öğrencilere, aldıkları her dersin not karşılığı bağıl ve mutlak değer-

lendirme yapılarak takdir edilir. Bağıl değerlendirme uygulama esasları Senato tarafından be-
lirlenerek onaylanır ve uygulanır. Mutlak değerlendirme başarı notunun katsayıları ve not de-
ğerleri aşağıdaki gibidir:
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Başarı notu Harf notu katsayısı 100 üzerinden eşdeğer puanı
AA 4.00 90-100
BA 3.50 85-89
BB 3.00 75-84
CB 2.50 65-74
CC 2.00 60-64
DC- Koşullu başarılı 1.50 50-59
DD- Koşullu başarılı 1.00 45-49
FD- Başarısız 0.50 40-44
FF- Başarısız 0.00 00-39
(2) Başarı notu olarak kullanılan harf notları aşağıdaki gibi tanımlanır:
a) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenci ilgili

dersten başarılı kabul edilir.
b) Bir dersten (DC) ve (DD) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (ko-

şullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) ve (DD) harf notunu alan öğrencinin
bu dersten başarılı sayılabilmesi için mezuniyet aşamasında AGNO’sunun en az 2.00 olması
gerekir.

c) Bir dersten (FD) ve (FF) harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır ve
AGNO hesabına katılır.

ç) Bir dersten (DZ) harf notunu alan öğrenci, o dersten devamsızlık nedeniyle başarısız
sayılır ve AGNO hesabına katılır. Değerlendirmelerde FF notu gibi işlem görür.

d) YT (Yeterli) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli
olma durumunu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz. YT notu staj notu olarak ve programın
uygun gördüğü derslere verilir. 

e) YZ (Yetersiz) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız ol-
ma durumunu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz. YZ notu staj notu olarak ve programın
uygun gördüğü derslere verilir. 

f) M (Muaf) notu, öğrencinin başka üniversitelerden daha önce almış olduğu ve denk-
likleri kabul edilen dersler için ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf olunan dersler için verilir.
Muaf olunan dersler mezuniyet kredisine dâhil edilir.

g) S (Süren çalışma) notu, bir yarıyıldan daha uzun süren ve başarılı olarak sürdürülen
bitirme çalışması ve proje dersi için verilir.

Not ortalamalarının hesaplanması
MADDE 31 – (1) Öğrencilerin başarı durumları her yarıyıl ya da yılsonunda hesaplanan

not ortalamaları ile belirlenir.
(2) Bir dersin AKTS kredisi ile o dersten alınan harf notunun katsayısının çarpımı o

dersin ağırlıklı notudur.
a) Dönem not ortalaması (DNO), öğrencinin ilgili yarıyılda kaydolduğu tüm derslerin

ağırlıklı notlarının toplamının aynı derslerin AKTS kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir.
Bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Virgülden sonraki ikinci hane, üçüncü
hanenin beşten küçük olması durumunda aynen, beş veya daha büyük olması durumunda bir
fazlası alınarak tespit edilir.

b) Yıl not ortalaması (YNO), öğrencinin ilgili öğretim yılı güz ve bahar yarıyılında kay-
dolduğu tüm derslerin ağırlıklı notlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi
ile elde edilir. Bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Virgülden sonraki ikinci
hane, üçüncü hanenin beşten küçük olması durumunda aynen, beş veya daha büyük olması du-
rumunda bir fazlası alınarak tespit edilir.
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c) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO), öğrencinin ilgili programa kaydolmasından
itibaren aldığı bütün derslerin ağırlıklı notlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bö-
lünmesi ile elde edilir. Ağırlıklı genel not ortalaması iki haneli ondalık sayı ile belirlenir. Ağır-
lıklı genel not ortalaması hesabında öğrencinin tekrar ettiği derslerden aldığı son harf notu dik-
kate alınır.

Başarısızlık durumu/gözetim listesi
MADDE 32 – (1) Öğrenciler aşağıda belirtilen durumlarda gözetim listesine alınır:
a) Ön lisans programlarının birinci sınıfını tamamladığında ağırlıklı genel not ortala-

maları 1.50’nin altında olan öğrenciler.
b) Lisans programlarının birinci ve ikinci sınıfını tamamladığında ağırlıklı genel not

ortalamaları 1.80’in altında olan öğrenciler.
c) Lisans programlarının üçüncü sınıfını tamamladığında ağırlıklı genel not ortalamaları

2.00’nin altında olan öğrenciler.
(2) Gözetim listesine alınan öğrencilerin bir yarıyıldaki AKTS kredi yükü en fazla 30

olabilir. Bu öğrenciler, açıldığı takdirde daha önce başarısız oldukları dersleri yarıyıl gözet-
meksizin alırlar. Gözetim listesinde olmayan öğrenciler FF/FD alarak başarısız olduğu dersleri
mezun oluncaya kadar almak zorundadırlar. Gözetim listesinde iken ağırlıklı genel not ortala-
malarını belirtilen düzeylerin üzerine yükselten öğrenciler normal statüde öğrenimlerine devam
ederler. Ders tekrarı yapılan yarıyıllar eğitim-öğretim süresinden sayılır.

Tek ders sınavı
MADDE 33 – (1) Mezuniyet için gerekli koşulları sağlamış ancak başarısız tek dersi

kalan veya tek ders sınavı sonucunda en az 2.00 ortalamayı sağlayabilecek öğrencilere tek ders
sınav hakkı verilir. Bu sınavda başarılı olamayan öğrenciler, dersin AKTS kredisine göre üc-
retini ödeyerek dersi sonraki yarıyılda tekrar eder veya akademik takvimde belirtilen sonraki
tek ders sınavına girer.

(2) Durumları birinci fıkrada belirtilen esaslara uygun olan öğrencilerin, akademik tak-
vimde belirlenen tek ders sınav tarihinden en geç üç iş günü öncesine kadar öğrenim gördükleri
fakülte/yüksekokula başvurması gerekir.

(3) Öğrenci daha önce almadığı veya devamsızlıktan kaldığı dersten tek ders sınavına
giremez.

(4) Bitirme çalışması/projesi/tezi gibi dersler için tek ders sınavı yapılmaz. İlgili birimin
yönetim kurulu kararı ile belirlenen proje ve uygulamalı dersler için de tek ders sınav hakkı
verilmez.

Bitirme çalışması ve staj
MADDE 34 – (1) Bitirme çalışması öğrencinin istenen mesleki ya da akademik bilgi

ve beceri düzeyine eriştiğini gösteren çalışmadır.
(2) Bitirme çalışmasının şekli ve esasları ilgili birim kurulları tarafından belirlenir.
(3) Staj, öğrencinin istenen mesleki ya da akademik bilgi ve beceri düzeyine erişmesini

sağlamak üzere Üniversite içinde ya da dışında bir kuruluşta ve öğretmenlik programları dı-
şındaki alanlarda tercihen yaz aylarında yapılan uygulamalı çalışmadır.

(4) Staj, her programın özelliğine göre ilgili kurullarca belirlenen esaslar çerçevesinde
yapılır.

Mezuniyet işlemleri
MADDE 35 – (1) Ön lisans/lisans eğitimini tamamlayan öğrencilerin mezun olabil-

meleri için AGNO’nun en az 2.00 (CC) olması gerekir.
(2) Mezuniyet genel not ortalaması 4.00 üzerinden hesaplanır; bu ortalama hesaplanır-

ken harf notu değeri olan tüm dersler hesaba katılır. 
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(3) Öğrenimini normal süresinde ve disiplin cezası almadan tamamlayan öğrencilere
Üniversite tarafından belirlenen ilgili yönerge hükümlerine göre onur belgesi ve yüksek onur
belgesi verilir.

(4) Başka bir yükseköğretim kurumundan dikey veya yatay geçiş yoluyla gelen öğren-
cinin mezuniyeti aşamasında dönem birincisi seçilebilmesi, onur ve yüksek onur listelerine alı-
nabilmesi için disiplin cezası almamış olması ve ön lisans programlarında en az 60 AKTS, li-
sans programlarında en az 120 AKTS kredi eşdeğeri dersi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniver-
sitesinde almış olması gerekir.

Diploma, diploma kaybı ve diploma eki
MADDE 36 – (1) Üniversitenin anadal ve çift anadal programlarında öğrenim gören

öğrencilere bitirme çalışması ve staj dâhil bütün derslerini başarıyla tamamlamaları halinde
kayıtlı bulundukları programın diploması verilir. Diplomalarda yer alacak bilgiler Senato ta-
rafından belirlenir. 

(2) Lisans eğitim ve öğretimi sonunda verilen diplomalarda dekan veya yüksekokul
müdürü ile Rektörün, ön lisans eğitim ve öğretimi sonunda verilen diplomalarda ise meslek
yüksekokulu müdürü ile Rektörün imzası bulunur.

(3) Üniversiteden mezun olan öğrenciye mezuniyet derecesini, AGNO’sunu; aldığı ders,
proje, laboratuvar, bitirme çalışması ve stajını başarı notlarıyla birlikte gösteren bir not döküm
belgesi verilir.

(4) Yüksek onur ve onur belgesi verilecek öğrencilere diploma ile birlikte bu durumunu
gösteren özel bir belge verilir.

(5) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye bir defaya mahsus olmak üzere geçici
mezuniyet belgesi verilir.

(6) Kayıtlı olduğu lisans programındaki ilk dört yarıyılın bütün dersleri ile Yükseköğ-
retim Kurulu tarafından belirlenen ortak zorunlu dersleri başarmış olup AGNO’sunu en az
2.00’ye çıkarmış olan bir öğrenciye müracaatı halinde, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön
Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarında İntibakları Hakkında Yönetmelik
hükümleri çerçevesinde ilgili yönetim kurulu kararı ile ön lisans diploması verilir.

(7) Diploma almaya hak kazanan öğrenciye, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca hazır-
lanıp Senato tarafından onaylanan diploma eki verilir. Bu belgede öğrencinin öğrenimi süre-
since almış olduğu bütün derslerin adları ve AKTS kredileri ile standart diploma eki bilgileri
yer alır. Diploma eki diploma yerine kullanılamaz.

(8) Diploma ve diploma ekini kaybeden kişi Mütevelli Heyetin belirlemiş olduğu üc-
retin dekontu, gerekçeli başvuru dilekçesi, yerel veya ulusal gazetede yayımlanan kayıp ilanı
ve onaylı nüfus cüzdanı sureti ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurur. Düzenlenen ikinci
nüshalara “ikinci nüsha” olduğu yazılır ve ilgili birim yöneticisi ve Rektör tarafından imzalanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kayıt Sildirme ve Geçici Ayrılma

Kayıt sildirme ve ayrılma
MADDE 37 – (1) Üniversiteden kesin olarak ayrılmak isteyen öğrencilerin ilgili de-

kanlık ya da müdürlüğe dilekçe ile başvurması gerekir. Bu istek ilgili yönetim kurulunca ince-
lenerek karara bağlanır. Başvuru dilekçesi ile birlikte hangi belgelerin isteneceği ilgili yönetim
kurulunun kararı ile belirlenir.

(2) Üniversiteden yatay geçiş yolu ile ayrılmak isteyen öğrencilerin kaydı, diğer yük-
seköğretim kurumunun yazısı üzerine ilgili birim tarafından silinir. Öğrencinin istenilen ev-
rakları, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından diğer yükseköğretim kurumuna resmi yazı
ile gönderilir. Gönderilen belgelerin tümünün birer fotokopisi öğrencinin dosyasında saklanır.
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Geçici ayrılma/kayıt dondurma
MADDE 38 – (1) Aşağıda belirtilen nedenlerin oluşması halinde öğrencinin isteği üze-

rine, ilgili yönetim kurulunun kararıyla öğrenimine ara vermesine izin verilir:
a) Öğrencinin herhangi bir sağlık kurumundan alınan sağlık raporu ile belgelenmiş sağ-

lık sorunlarının bulunması.
b) Daimi ikametgâhının bulunduğu yörenin tabii afete uğradığının, yörenin en büyük

mülki amiri tarafından verilecek bir evrak ile belgelendirilmesi.
c) Eşinin veya birinci derecede yakınlarının acil hastalığı halinde bakacak başka kim-

sesinin bulunmadığının belgelendirilmesi.
ç) Öğrencinin askerlik tecil hakkını kaybetmesi ya da tecil kararının kaldırılarak askere

alınması.
d) Öğrencinin doğum izni talep etmesi.
e) Öğrencinin gözaltı ya da tutukluluk hali.
(2) İlgili yönetim kurulunca haklı kabul edilen benzeri nedenler ve Üniversite Yönetim

Kurulunca kabul edilebilecek olağanüstü durumlar dışında öğrencinin bu haktan yararlanabil-
mesi için, birinci fıkrada belirtilen nedenlerin oluşumundan itibaren on beş gün içinde dekanlık
veya müdürlüğe dilekçe ile başvurması gerekir. Öğrenci, ilgili birim yönetim kurulu kararıyla
bir defada en çok bir eğitim-öğretim yılı kayıt dondurabilir. On beş gün şartı, ilgili birim yö-
netim kurulunun kabul edeceği mücbir sebepler için geçerli değildir. Kayıt dondurulmuş yarı-
yılların ücreti Mütevelli Heyetin belirlediği miktarda tahsil edilir.

(3) Öğrenci birden fazla geçici ayrılma talebinde bulunabilir. Ancak geçici ayrılma sü-
resi toplam iki yıldan fazla olamaz. Bu süre öğrenim sürelerinin hesabına katılmaz.

(4) Geçici ayrılmalarına izin verilen öğrenciler verilen süre sonunda normal dönem ya
da yıl kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine devam eder. Bir yarıyıldan daha uzun bir süre izin
alıp daha önce dönmek isteyen öğrenciler dilekçe ile başvurmaları halinde ilgili yönetim kurulu
kararıyla normal dönem kayıtlarını yaptırıp öğrenimlerine dönebilir.

(5) Hastalık nedeniyle ayrılmalarına izin verilen öğrenciler öğrenimlerine devam ede-
bilecek durumda olduklarını sağlık raporuyla belgelemek zorundadır.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin
MADDE 39 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri 18/8/2021 tarihli ve 28388 sayılı Res-

mî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine ve ilgili
mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 41 – (1) 16/1/2017 tarihli ve 29950 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fatih

Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürür-
lükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Hakkari Üniversitesinden:

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ ORTADOĞU ÇALIŞMALARI UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hakkari Üniversitesi Ortadoğu Çalışmaları

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Hakkari Üniversitesi Ortadoğu Çalışmaları Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-

rının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (HORÇAM): Hakkari Üniversitesi Ortadoğu Çalışmaları Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini, 

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Hakkari Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Hakkari Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Orta Doğu hakkında bilimsel araştırmalar yapmak,

bölge ile ilgili düzenli raporlar hazırlamak, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında Ülkemizde

Orta Doğu Bölgesinde çalışmak isteyen kurumlara ve kişilere destek vererek yetiştirmek, bu

bölgede faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara danışmanlık desteği

vermek ve gerekli uzmanların yetiştirilmesini sağlamaktır.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Orta Doğu ile ilgili bilimsel araştırmalar ve incelemeler yapmak, araştırma sonuçla-

rını yayımlamak, Orta Doğu Bölgesi konusunda araştırmacıların yetiştirilmesine katkıda bu-

lunmak.

b) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içi ve yurt dışındaki üniversite, enstitü,

merkez ve diğer ilgili kurumlarla iş birliği yapmak.

c) Orta Doğu ile ilgili iç ve dış yayınları toplayarak referans kaynağı olabilecek bir kü-

tüphane ile film, fotoğraf, slayt ve benzeri belgelere dayalı arşiv ve dokümantasyon birimi kur-

mak.

ç) Orta Doğu ile ilgili ulusal ve uluslararası seminer, konferans, çalıştay ve benzeri top-

lantılar düzenlemek ve Orta Doğu’dan gelen araştırmacılara Türkiye’yi tanıtıcı faaliyetlerde

bulunmak.

d) Orta Doğu hakkında araştırma yapmak isteyen bilim adamlarının projelerini destek-

lemek.

e) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Orta Doğu bölgesi ile ilgili kamu veya özel

kurum ve kuruluşlar ile kişilere danışmanlık hizmeti sağlamak.

f) Yurt içi ve yurt dışı kurumlar tarafından desteklenen kendi çalışma konularıyla ilgili

bilimsel projeler yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl

için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar aynı yöntemle görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak

görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği işleri

yaparlar. Müdür yardımcılarının görevi Müdürün görev süresinin sona ermesiyle biter.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.
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ç) Her yılın sonunda Rektöre Merkezin çalışmaları ile ilgili rapor vermek.

d) Yönetim Kurulunca onaylanan yıllık faaliyet planını ve buna bağlı mali tahmini Rek-

töre sunmak.

e) Gerekli hallerde Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, müdür yardımcıları ile Üniversitede tam

zamanlı olarak görev yapan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen

dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üyeler yeniden gö-

revlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni

üye seçilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez toplanır. Gerekli du-

rumlarda Müdürün çağrısı ile de toplanabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve ka-

rarlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin uygulama ve araştırma ve eğitim programı ile yıllık faaliyet planını hazır-

lamak ve ilgili konularda kararlar almak.

b) Bir sonraki yılın mali tahminini hazırlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Orta Doğu bölgesi ile

ilgili çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan en fazla on beş kişiden oluşur. Danışma Kurulu

üyeleri, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Danışma Kurulu

üyeliğine Üniversite dışından veya yurt dışından da üye görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde yılda en az bir kez

olmak üzere Müdür tarafından belirlenecek bir tarihte toplanır. Toplantı yapmak için çoğunluk

şartı aranmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hü-

kümleri, Senato kararları ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hakkari Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Iğdır Üniversitesinden:

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Iğdır Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Iğdır Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim or-

ganlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Iğdır Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Iğdır Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Iğdır Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; kadının sosyo-ekonomik statüsü ve sorunları ile ilgili

her alanda bilimsel araştırma ve incelemeler yapmak, bunların uygulanmasını sağlamak ve ka-

dın çalışmaları ile toplumsal cinsiyet alanını ilgilendiren her konuda duyarlılığı, bilgi ve ye-

terliği artırmaya yönelik eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek ve çalışmalarda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kadınların her alanda karşılaştığı sorunların araştırılması ve buna yönelik çözümler

geliştirilmesi amacıyla bilimsel çalışmalar, etkinlikler ve toplantılar yapmak; dergiler, kitaplar,
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raporlar ve istatistiki veriler yayımlamak, eğitimler vermek, kurslar açmak; yurt içi ve yurt dı-

şından üniversitelerle, kamu ve özel kurum ve kuruşlarla, meslek odaları ve sivil toplum ku-

ruluşları ile işbirliği yapmak.

b) Yapılan çalışma ve araştırmalarla ilgili gelişmelerin takip edilebilmesi amacıyla ki-

taplık ve arşiv oluşturmak; amaca yönelik çevresel, tarihsel, kültürel ve istatistiksel verileri

toplamak.

c) Kadınların kişisel ve mesleki bilgi, yetenek ve becerilerini geliştirecek kurumsal yapı

ve mekanizmaların kapasitelerini, niteliklerini ve erişim kolaylıklarını iyileştirici faaliyetlerde

bulunmak, kadınların toplumun her alanında karar mekanizmalarına katılımlarını güçlendire-

cek, sosyal ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacak çalışmalar yapmak.

ç) Kadın ile birlikte, çocuk ve yaşlı bireylere yönelik farkındalığı güçlü ve sürdürülebilir

kılmak için aile içi ve sosyal yaşamda konumlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalarda bulun-

mak.

d) Kadın istihdamı ve girişimciliğinin desteklenmesini sağlayıcı, kadının ekonomik

alanda etkinliğini artırıcı çalışmalar yapmak.

e) Merkezin kuruluş amacına ve Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun

diğer faaliyetleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri 

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları bulunan Üniversi-

tenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi

sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan görevinden ayrılan Mü-

dürün yerine Rektör tarafından aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır. Müdür, Merkezin

çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri ara-

sından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına su-

nar. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır.

Göreve vekalet altı aydan uzun sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görev süresi

sona erdiğinde yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini sağla-

mak.
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b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantılara başkanlık

etmek ve toplantı gündemini hazırlamak.

c) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Ku-

rulunda onaylanmış şekliyle Rektöre sunmak.

ç) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen personel ihtiyacını Rektöre sunmak.

d) Merkezin faaliyet alanlarına yönelik eğitim, araştırma ve danışmanlık ile ilgili prog-

ramları hazırlamak.

e) Araştırma ve proje çalışma ekipleri kurmak.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda, Üniversite içindeki ve Üniversite dışındaki kamu

ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak ve koordinasyonu sağlamak.

g) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları

bulunan Üniversitedeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen

altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üyeler yeniden görev-

lendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak

üzere yeni üye görevlendirilir. 

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az dört defa veya gerekli hallerde

olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği du-

rumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Müdürün düzenleyeceği faaliyet raporunun hazırlanmasına ilişkin esasları belirle-

mek, sunulan raporu ve bir sonraki çalışma programını değerlendirmek.

c) Merkezin etkili ve verimli bir şekilde çalışması için gerekli kararları almak.

ç) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevi

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite öğretim üyeleri ile istekleri halinde Mer-

kezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan kamu ve özel sektör kurum ve kuruluş tem-

silcileri arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen en fazla yedi

üyeden oluşur. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamla-

mak üzere yeni üye görevlendirilir. 

(2) Danışma Kurulu, her yıl Kasım ayı içinde veya gerekli hallerde olağanüstü olarak

çoğunluk şartı aranmaksızın Müdürün daveti üzerine toplanır. 

(3) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda görüş bil-

dirmek ve tavsiyelerde bulunmaktır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından

karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir. 

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Iğdır Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden:

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/10/2017 tarihli ve 30212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kütahya

Dumlupınar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi-

nin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Azami sürelerin sonunda mezun olamayanların durumu, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü

maddesinin (c) fıkrasında belirtilen hükümler çerçevesinde değerlendirilir ve uygulama esasları

Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı başından

geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

16/10/2017 30212

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 27/6/2018 30461
2- 9/11/2018 30590
3- 25/9/2019 30899
4- 12/1/2020 31006
5- 3/6/2021 31500
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Antalya 25. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6259 

—— • —— 
Antalya 25. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6260 
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Uşak 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6293 

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

 
 6294 

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

 
 6305 
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Uşak 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6304 

—— • —— 
İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 6049 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

3 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge 

Müdürlüğü İskenderun Laboratuvar Müdürlüğü ihtiyacı 3 Kalem Laboratuvar Malzemesinin 

teknik şartnamesine ve malzeme listesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek 

şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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 (130,00 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, malzeme listesi 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, 03/08/2021 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 ve 

malzeme listesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin 

iç zarfları daha sonra açılacaktır. 

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, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

 6360/1-1 
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LİSANS GÜNCELLEME VE DESTEK PAKETİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Sayıştay Başkanlığı Teknik ve Mali İşler Birim Başkanlığı ihtiyacı Lisans 

Güncelleme ve Destek Paketi Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Oracle markasına 

uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık 

teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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 (130.-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, marka, 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, 29.07.2021 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgelerin teknik şartnamesine ve Oracle markasına uygunluğunun belirlenmesini 

müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün 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 Kanununun 3.maddesinin (g) bendi gereğince istisna 

kapsamındadır. 

 6373/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın İmar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden: 

S.No Mahalle 

Ada Mevkii 

Niteliği İmar Durumu Alan  (m2) 
Muhammen 

Bedel (TL) 

Geçici 

Teminat 

(TL) 

İhale Tarihi 
İhale 

Saati Parsel 
Kat/Bağ 

Böl. No 

1 Güzelhisar 837/109 

Kokucu 

kuyu 

Aydın-

Muğla 

Şosesi 

Mevkii 

Arsa 

E=2.50 

Yençok=Ticaret 

Alanı, Yol, 

Konut Dışı 

Kentsel 

Çalışma Alanı 

10.713,24 18.300.000,00  549.000,00  26.07.2021 10:30 

1. Mülkiyeti Aydın İmar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ait, yukarıdaki listede 
belirtilen taşınmazın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif 
Usulü ile satışı yapılacaktır. 

2. Satışı yapılacak taşınmazın ihalesi 26/07/2021 Pazartesi günü saat 10:30’da başlayacak 
ve istekliler ihale sırasına göre içeriye alınacaktır. İhale, Hasanefendi Mah. 1904 Sok. No:15 
Efeler/AYDIN adresinde yapılacaktır. 

3. İhaleye katılan; 
3.1- Gerçek kişiler 
a) Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC kimlik nolu) 
b) İkamet ilmühaberi 
c) İletişim bilgileri beyanı 
d) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 
e) % 3 Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair belge veya banka teyit yazısı ile birlikte 

banka teminat mektubunun aslı 
f) İhaleye katılan isteklinin noterden alınan imza beyannamesi, 
g) İstekli adına ihaleye vekâleten katılıyor ise; istekli adına teklifte bulunacak kişinin; 
- Noterden alınmış vekâletnamesi, 
- Noterden alınmış imza beyannamesi, 
3.2- Tüzel kişilerde; 
a) Kuruluş Sözleşmesinin Aslı 
b) Yönetim Kurulu İmza Sirküleri 
c) Adres ve İletişim Bilgileri Beyanı 
d) Vergi Levhası 
e) Oda Sicil Kayıt Belgesi 
f) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 
g) % 3 Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair belge veya banka teyit yazısı ile birlikte 

banka teminat mektubunun aslı 
h) Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekile ait imza beyannamesi 
4. Geçici teminatın bankalardan alınacak “Geçici Teminat Mektubu” ile verilmesi halinde 

mektubun içeriğinin 2886 sayılı kanunun 27. Maddesi hakkındaki yönetmelikte belirtilen şartları 
taşıması ve süresiz olması gerekmektedir. 

5. Satış bedeli peşin ödenecektir, ayrıca her türlü vergi, resim ve harçlar alıcıya aittir. 
6. Yukarıdaki listede belirtilen ihaleye ilişkin şartname, ekleri ve ihale dosyası 

Hasanefendi Mah. 1904 Sok. No:15 Efeler/AYDIN adresi 2. Kat Muhasebe bölümünden mesai 
saatleri içerisinde bedelsiz görülebilir veya 250,00 TL karşılığı temin edilebilirler. İhaleye 
katılabilmek için dosya bedeli olan 250,00-TL’ nin ödenmesi zorunludur. 

Aksi takdirde ihaleye katılamaz. 
7. İhaleye katılacak kişilerin ihalelere katılma yasaklı olmaması gerekmektedir. 
8. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İş bu ilan 8 maddeden ibarettir. 6163/1-1 
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TEKEL SUMA FABRİKASINDA MEVCUT BULUNAN MAKİNE, EKİPMAN VE 

APARTLARIN 2. EL OLARAK SATIŞI VE ESKİ METRUK BİNALARIN  

YIKIMI İLE YIKIMINDAN ÇIKAN İKİNCİ EL MALZEMELERİN 

SATIŞI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Kilis İl Özel İdaresinden:  

Kilis İl Özel İdaresine ait eski Tekel Suma Fabrikasında mevcut bulunan makine, 

ekipman ve apartların 2. el olarak satışı ve eski metruk binaların yıkımı ile yıkımından çıkan 

ikinci el malzemelerin satış İşi İl Encümeni tarafından, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a 

maddesi gereğince ihale edilecektir. 

İhale Tarihi : 29/07/2021 Tarihinde Perşembe günü saat 10:00 

İdarenin Adı ve İhalenin Adresi : Kilis İl Özel İdaresi - Kilis İl Özel İdaresi Hizmet Binası 

  Öncüpınar Mah. KİLİS 

İhalenin Yeri : Toplantı Salonu 

İşin Süresi : Sözleşme imzalanmasından sonraki 5 (beş) gün içerisinde 

yer teslimi yapılarak işe başlanılacak olup, işin süresi 

yer teslim tarihinden itibaren 120 gündür. 

İŞİN BEDELİ VE MİKTARI 

S. 

No. 

MALZEMENİN Yaklaşık 

Miktarı

(KG) 

Birimi
Ortalama 

Birim Fiyat 
TUTAR 

Poz No Açıklama 

1 
Özel-Çelik-

İnşaat Demiri 

Çelik binanın ve bütün çelik 

malzemelerin sökümü çıkan 

malzemelerin ayrıştırılması, 

malzemelerin satışı 

875.000 Kg 1,75 1.531.250,00 ₺

2 Sandviç Panel 

Binaların sökümü çıkan 

malzemelerin ayrıştırılması ve 

malzemelerin satışı 

10.000 Kg 1,20 12.000,00 ₺

3 
304 kalite 

Krom 

Malzemelerin sökümü çıkan 

malzemelerin ayrıştırılması ve 

malzemelerin satışı 

40.000 Kg 7,00 280.000,00 ₺

4 
304 kalite 

Krom 

Dairesel kesitli ikinci el krom 

tank (102,5 m3) 
9 Adet 332500,00 2.992.500,00 ₺

5 
304 kalite 

Krom 

Dairesel kesitli ikinci el krom 

tank (25 m3) 
1 Adet 115500,00 115.500,00 ₺

6 
304 kalite 

Krom 

Dairesel kesitli ikinci el krom 

tank (5 m3) 
3 Adet 35000,00 105.000,00 ₺

7 
304 kalite 

Krom 

Dairesel kesitli ikinci el krom 

tank (10 m3) 
6 Adet 56000,00 336.000,00 ₺

8 
304 kalite 

Krom 

Dairesel kesitli ikinci el krom 

tank (16 m3) 
1 Adet 70000,00 70.000,00 ₺
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9 
304 kalite 

Krom 

Dairesel kesitli ikinci el krom 

tank (200 m3) 
2 Adet 700000,00 1.400.000,00 ₺

10 
304 kalite 

Krom 

Dairesel kesitli ikinci el krom 

tank (4 m3) 
3 Adet 28000,00 84.000,00 ₺

11 
304 kalite 

Krom 

Dairesel kesitli ikinci el krom 

tank (8 m3) 
2 Adet 56000,00 112.000,00 ₺

12 
304 kalite 

Krom 

Dairesel kesitli ikinci el krom 

tank (1 m3) 
1 Adet 7000,00 7.000,00 ₺

13 
316 kalite 

Krom 

Dairesel kesitli ikinci el Krom 

tank (102,5 m3) 
5 Adet 332500,00 1.662.500,00 ₺

14 Kablo 

Malzemelerin sökümü çıkan 

malzemelerin ayrıştırılması ve 

malzemelerin satışı 

75.300 Kg 21,00 1.581.300,00 ₺

15 
Elektrik-

Elektronik 

Şalt malzemeleri, motor 

kontrol sistemleri, chiller 

soğutucu, elektrik panoları 

11.100 Kg 6,00 66.600,00 ₺

16 
Elektrik motor 

grubu 
Elektrik motorları 13.200 Kg 6,00 79.200,00 ₺

17 Alüminyum 

Malzemelerin sökümü çıkan 

malzemelerin ayrıştırılması ve 

malzemelerin satışı 

17.200 Kg 9,50 163.400,00 ₺

18 Plastik Lastik -PVC -Plastik 7.000 Kg 1,50 10.500,00 ₺

19 
Yıkım/inşaat 

Demiri 

Betonarme binanın yıkımı ve 

içerisinden çıkan demirin 

ayrıştırılarak satışı 

600.000 Kg 0,050 30.000,00 ₺

TOPLAM 10.638.750,00 ₺

1-İhaleye katılabilmek için; 

A) İhalelere katılacak kişinin gerçek kişi olması halinde, 

a) Nüfus Cüzdanı sureti veya fotokopisi 

b) İmza beyannamesi (Noterden) 

c) Vekâleten katılım halinde, aslı veya noterden tasdikli vekâletname ve vekil İmza sirküsü  

d) Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon numarası ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi. 

B) İhalelere katılacakların tüzel kişi olması halinde; 

a) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin 

yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları 

tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

b) Mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 

Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı 

olduğunu gösterir belge. 
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c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi 

ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

C) 319.163,00.-TL tutarında Geçici teminatı (İdarenin T.Vakıflar Bankası Kilis şubesi 

nezdindeki TR82 0001 5001 5800 7293619653 nolu geçici teminat hesabına yatırıldığına dair 

banka dekontu veya belirtilen tutarda işi adına alınan ihale tarihinden itibaren en az 60 gün süreli 

banka teminat mektubu) istekliler ihale dosyasında komisyona sunacaklardır. 

D) İdari şartname, Teknik Şartname, Sözleşme ve diğer ihale dosyasında sunulan 

dokümanlarda belirtilen tüm şartları kabul ettiğine dair taahhütnameyi istekliler ihale dosyasında 

komisyona sunacaklardır. 

E) İhaleye katılan istekliler Çevre Şehircilik Bakanlığı veya İl Müdürlükleri aracılığıyla 

verilen Tehlikesiz Atıklar Toplama ve Ayırma Belgelerinin örneğini de ihale dosyasında 

komisyona sunacaklardır. 

F) Teklif Mektubu (Teklif Mektubu ve geçici teminat ayrı bir zarfa konularak kapatılıp, 

ana ihale zarfı içerisine konulacaktır.) 

İstekliler ihaleye katılmak için gerekli olan ve yukarıda sayılan belgelerin asıllarını veya 

ihaleden önce İdareye “ aslı görülmüştür “ yaptırdıkları belgelerini bir zarfa koyarak zarfın 

yapışan yerini kaşelemek ve imzalamak suretiyle kapatarak, zarfın üzerine işin adını, İdarenin 

adını, İdarenin adresini, İsteklinin adı veya ticaret unvanı ile adresini yazmak zorundadır. Bu 

şartlara uymayan teklif zarfları değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

2-İhale İl Encümenince gerçekleştirilecektir. 

3-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İdarenin ihaleyi iptal etmesi halinde 

istekliler herhangi bir itirazda bulunamazlar. 

4-İhale saatine kadar istekli dosyaları İdareye bizzat elden teslim edilecektir. Posta ile 

yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

5-İhale Şartnamesi İdarede görülebilir. Ancak ihaleye gireceklerin 1.000,00 TL bedel 

karşılığında dosyayı ihaleden önce Kilis İl Özel İdaresinden satın almak zorundadırlar. İstekliler 

dosya Bedelinin İdareye ait T.Halk Bankası Kilis Şubesi nezdindeki TR49 0001 2009 6800 0007 

000001 iban nolu hesaba yatırdığına dair makbuzunu ihale dosyasında ihale komisyonuna ibraz 

edecektir. 

6-İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile 

ihale komisyonu (İl Encümeni) tarafından gerçekleştirilecektir. 

7-Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, istekliler tarafından verilen en yüksek 

bedeldir. 

8-İhale üzerinde kalan istekli sözleşmenin İdarece onaylanmasından önce sözleşme 

bedelinin tamamını İdarenin T.Halk Bankası Kilis Şubesi nezdindeki TR49 0001 2009 6800 0007 

000001 iban nolu hesabına yatırmak zorunda olup, sözleşme evrakları ile birlikte banka 

dekontunu da İdareye ibraz etmek zorundadır. 

İlan olunur. 6047/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. 
Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden 
Atanma Kriterlerini (http://www.balikesir.edu.tr adresinde yer alan Personel Daire Başkanlığı’nın 
Mevzuat alt başlığından ulaşılabilir) sağlamaları, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel 
şartları taşımaları gerekmektedir. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası 
Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. 

A- PROFESÖR; BAŞVURU ŞARTLARI 
-Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir 

dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Başarı Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, 
hizmet cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan 
istenmektedir) , yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer 
belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 
kapsayan 6 takım dosya ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya 
posta yoluyla başvuru yapabileceklerdir. Süresi içinde yapılamayan yada eksik belge ile yapılan 
başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. Postadaki 
gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

-Adayların Başlıca Araştırma Eserini dilekçeleri ile yayın listelerinde belirtmeleri 
gerekmektedir. 

B‐ DOÇENT ; BAŞVURU ŞARTLARI 
-Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir 

dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet 
cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan 
istenmektedir), yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer 
belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 
kapsayan 4 takım dosya ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya 
posta yoluyla başvuru yapabileceklerdir. Süresi içinde yapılamayan yada eksik belge ile yapılan 
başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. Postadaki 
gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

C - DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ; BAŞVURU ŞARTLARI 
-Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların başvurdukları anabilim dalını 

belirten dilekçelerine özgeçmiş, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans, doktora 
diploma/belgelerinin onaylı örneğini, üniversitemiz kriterlerine göre Merkezi Yabancı Dil 
Sınavlarından en az 55 puan aldıklarına ilişkin yabancı dil belgelerini, 2 adet fotoğraf, hizmet 
cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan 
istenmektedir), Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer 
örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım 
dosya ile birlikte ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabileceklerdir. Süresi 
içinde yapılamayan yada eksik belge ile yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak 
başvurular işleme alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

Adayların başvuru dilekçelerinde T.C. Kimlik Numarası, yazışma adresi, e-posta adresi 
ile telefon numaralarını bildirmeleri gereklidir. İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan 
başvurular geçersiz sayılacaktır. Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten 
itibaren 15 gündür. Profesör unvanı olanlar Doçent kadrolarına, Doçent unvanı olanlar Doktor 
Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramazlar. Başvuruda bulunacak adaylar sadece bir kadroya 
başvurabilirler. 
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BİRİMİ BÖLÜM/ANABİLİM DALI UNVAN ADET 
KAD. 

DER. 
AÇIKLAMA 

FEN-EDEBİYAT 

FAKÜLTESİ 

Moleküler Biy. ve Genetik 

Böl. Moleküler Biy.ve 

Genetik ABD 

Doçent 1 1 

Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında 

doçentliğini almış olup gen düzenlenmesi 

üzerine çalışmaları olmak. 

SAĞLIK 

BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

Ebelik Bölümü Ebelik ABD Doçent 1 1 

Doçentliğini Halk Sağlığı alanında almış olup 

ebelik eğitim programı üzerine çalışmaları 

olmak. 

TIP FAKÜLTESİ 

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü 

Göğüs Cerrahisi ABD 
Doçent 1 1 - 

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü 

Çocuk Cerrahisi ABD 
Doçent 1 1 

Çocuklarda yabancı cisim aspirasyonları 

konusunda çalışmaları olmak. 

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü 

Kadın Hastalıkları ve 

Doğum ABD 

Doçent 1 1 
Uterin yapışıklık modeli ve endometriozis 

üzerine çalışmaları olmak. 

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 

Kardiyoloji ABD 
Doçent 1 1 

Aort genişlemesi ve kalp ilaçlarının enzim 

etkileşimleri konularında çalışmaları olmak. 

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 

ABD 

Dr.Öğr.

Üyesi 
1 1 

DSM-5 ölçekleri ile igili çalışmaları olmak. 

Aile ve evlilik terapisi alanında eğitimlere 

katılmış olmak. 

VETERİNER 

FAKÜLTESİ 

Klinik Bilimler Bölümü 

Veterinerlik Cerrahisi ABD 
Profesör 1 1 

Sığır ayak hastalıkları ve laparoskopik 

cerrahi konularında çalışmaları olmak. 

İKTİSADİ VE 

İDARİ BİLİMLER 

FAKÜLTESİ 

Maliye Bölümü Bütçe ve 

Mali Planlama ABD 
Doçent 1 1 

Doçentliğini Maliye alanında almış olup kamu 

borç yönetimi ve dış borçlanma üzerine 

çalışmaları olmak. 

İktisat Bölümü İktisadi 

Gelişme ve Ulus.İkt. ABD 
Doçent 1 1 

Doçentliğini makro iktisat alanından almış 

olup ekonomik büyüme konusunda 

çalışmaları bulunmak. 

SPOR BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

Beden Eğitimi ve Spor 

Bölümü Beden Eğitimi ve 

Spor ABD 

Dr.Öğr.

Üyesi 
1 1 

Bağımlılık olmak.ve spor ekonomisi alanında 

çalışmaları 

Spor Yöneticiliği Bölümü 

Spor Yöneticiliği ABD 
Doçent 1 1 

Doçentliğini Spor Bilimleri alanından almış 

olmak ve spor yöneticileri ile spor yönetici 

adayları üzerine çalışmaları olmak. 

NECATİBEY 

EĞİTİM 

FAKÜLTESİ 

Matematik ve Fen 

Bil.Eğit.Böl. Fen Bilgisi 

Eğitimi ABD 

Doçent 1 1 

Doçentliğini Temel Eğitim (Fen Bilgisi 

Eğitimi) alanında almış olup üstün/özel 

yetenekli öğrencilerin fen eğitimi üzerine 

çalışmaları olmak. 

Temel Eğitim Böl. Sınıf 

Eğitimi ABD 
Doçent 1 1 

Doçentliğini eğitim yönetimi alanında almış 

olup ilkokullarda sınıf yönetimi ile ilgili 

çalışmalar yapmış olmak. 

HUKUK 

FAKÜLTESİ 

Özel Hukuk Bölümü İslam 

Hukuku ABD 

Dr.Öğr.

Üyesi 
1 1 

İslam hukuku alanında güncel aile hukuku 

üzerine çalışmalar yapmış olmak. 

Özel Hukuk Bölümü Medeni 

Hukuk ABD 

Dr.Öğr.

Üyesi 
1 1 

Sorumluluk hukuku alanında çalışmalar 

yapmış olmak. 

HAVRAN MYO 
Muhasebe ve Vergi Bölümü 

Muhasebe ve Vergi Uyg. Pr. 

Dr.Öğr.

Üyesi 
1 1 

Muhasebe ve Vergi alanında çalışmaları 

olmak. 

 6117/1-1 
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Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlere 2547 Sayılı Kanun’un 23., 24. ve 26. maddesi 

ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alacaktır. 

Adayların 12.07.2021-30.07.2021 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire 

Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. 

 

S
IR

A
 

FAKÜLTE 
BÖLÜM 

ANABİLİM DALI 
UNVAN 

K
A

D
R

O
 

S
A

Y
IS

I 

ÖZEL ŞARTLAR 

1 
EĞİTİM 

FAKÜLTESİ 

EĞİTİM 

BİLİMLERİ 

BÖLÜMÜ 

EĞİTİM 

YÖNETİMİ 

ANABİLİM DALI 

PROFESÖR 1 

- Eğitim yönetimi alanında doktora 

veya sanatta yeterlik mezunu olmak. 

- Eğitim Yönetimi alanında doçent 

unvanı almış olmak. 

- Eğitim yönetimi alanında ve 

mentörlük üzerine bilimsel 

çalışmalar yapmış olmak. 

2 
EĞİTİM 

FAKÜLTESİ 

EĞİTİM 

BİLİMLERİ 

BÖLÜMÜ 

REHBERLİK VE 

PSİKOLOJİK 

DANIŞMANLIK 

ANABİLİM DALI 

DOÇENT 1 

- Düşünme stilleri, yöneticilik 

tarzları ve engelliler alanında 

bilimsel çalışmalar yapmış olmak. 

3 

GÜZEL 

SANATLAR 

FAKÜLTESİ 

GELENEKSEL 

TÜRK 

SANATLARI 

BÖLÜMÜ 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

- Geleneksel Türk Sanatları Bölümü 

Tezhip alanında doktora veya sanatta 

yeterlik mezunu olmak. 

 

GENEL ŞARTLAR 

1. Başvuran adaylarda devlet hizmetine girmede aranan genel şartlar aranır. 

2. Adaylardan, 2547 Sayılı Kanun’un 23., 24. ve 26. maddesinde belirtilen şartlara 

uymaları istenir. 

3. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları 

dikkate alınmayacaktır. 

4. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir. 

5. Adaylar başvuru dosyalarını Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Personel Daire 

Başkanlığı’na elden veya posta yoluyla teslim edeceklerdir. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER: 

Profesörler için; 

1. Dilekçe (internet sayfamızdan temin edilecektir) 

2. Başvuru Formu (internet sayfamızdan temin edilecektir) 
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3. Özgeçmiş (YÖK Formatında) 

4. Özgeçmiş (Klasik Formatta) 

5. Yayın listesi 

6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

7. Doçentlik Belgesi 

8. Lisans, Yüksek Lisans Diplomaları 

(Yabancı ülkede mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini 

gösteren onaylı belge) 

(Noter onaylı veya Aslı Gibidir onaylı / Personel Daire Başkanlığımızca orijinal belgeler 

görülmek kaydıyla aslı gibidir yapılabilir) 

9. 2 adet yeni çekilmiş fotoğraf 

10. Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı) 

11. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 

12. İkametgâh 

13. Erkek adaylar için Askerlik Durumu gösterir belge 

14. Adayın bilimsel çalışmalarının yer aldığı 6 takım dosya veya cd. 

Doçent ve Dr. Öğretim Üyeleri için; 

15. Dilekçe (internet sayfamızdan temin edilecektir) 

16. Başvuru Formu (internet sayfamızdan temin edilecektir) 

17. Özgeçmiş (YÖK Formatında) 

18. Özgeçmiş (Klasik Formatta) 

19. Yayın listesi 

20. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

21. Doçentlik Belgesi (Doçent ilanına başvuracak adaylar için) 

22. Lisans, Yüksek Lisans Diplomaları 

(Yabancı ülkede mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini 

gösteren onaylı belge) 

(Noter onaylı veya Aslı Gibidir onaylı / Personel Daire Başkanlığımızca orijinal belgeler 

görülmek kaydıyla aslı gibidir yapılabilir) 

23. 2 adet yeni çekilmiş fotoğraf 

24. Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı) 

25. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 

26. İkametgâh 

27. Erkek adaylar için Askerlik Durumu gösterir belge 

28. Adayın bilimsel çalışmalarının yer aldığı 4 takım dosya veya cd. 

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM: 

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü / Personel Daire Başkanlığı 

Adres: Zeyrek Mah. Büyük Karaman Cad. No:53 Fatih / İSTANBUL –  

Telefon: 0212 521 81 00 / 1016-1028-1041 

Ayrıntılı bilgi http://www.fsm.edu.tr web sayfamızda mevcuttur.  

İlan olunur. 

 6277/1-1 
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KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

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

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

bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır. 

Doktor Öğretim Üyesi başvurularında "KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyeliğine 

Yükseltme ve Atanma Kriterleri Yönergesi" uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından 

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

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

gerekmektedir 

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

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

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

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

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

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

dosya ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğü’ne başvuruda bulunmaları 

gerekmektedir. 

Başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları ve 

Mali İşler Direktörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine 

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

içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Duyurulur. 

İlk Başvuru Tarihi : 12.07.2021  

Son Başvuru Tarihi : 27.07.2021 

BİRİM BÖLÜM/ALAN UNVANI SAYISI ARANAN ŞARTLAR 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği 

Bölümü 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans 

mezunu olmak, Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği Anabilim Dalında 

doktorasını yapmış olmak. Medikal 

termografi ve sağlıkta yapay zeka alanında 

yayın ve çalışmaları olmak. 

 6110/1/1-1 

—— • —— 
KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI 

KTO Karatay Üniversitesi aşağıda belirtilen Fakülte bünyesine Araştırma Görevlisi 

alacaktır. 

Başvurular ilanda belirtilen yolla şahsen (KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları ve 

Mali İşler Direktörlüğüne) veya postayla (KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü İnsan Kaynakları 

ve Mali İşler Direktörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA) adresine 

yapılmalıdır. İlanda belirtilen tarihten sonra elimize geçen ve eksik belgeli müracaatlar kabul 

edilmeyecektir. 

Duyurulur. 
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Müracaatların Başlama Tarihi : 12.07.2021  

Son Müracaat Tarihi : 27.07.2021  

Ön Değerlendirme Tarihi : 30.07.2021  

Sınav Tarihi : 02.08.2021 

Değerlendirme Tarihi : 05.08.2021 

BİRİM BÖLÜM/ALAN 
KADRO 

SAYISI 
UNVANI ŞARTLARI 

Tıp 

Fakültesi 

Temel Tıp Bilimleri 

Bölümü / Histoloji 

ve Embriyoloji 

Anabilim Dalı 

1 Arş. Gör. 

Histoloji-Embriyoloji (Tıp) alanında Yüksek 

Lisans yapmış olmak. ÜYTE sertifikasına sahip 

olmak, bu alanda en az 3 yıl mesleki deneyim sahibi 

olmak. ALES sayısal puan türünden en az 70 

ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen 

merkezi bir yabancı dil sınavından en az 50 puan 

veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu 

tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından 

buna denk bir puan almış olmak. 

İstenen Belgeler 

1-Başvuru Dilekçesi (Üniversite Web Sitesinde)  

2-Başvuru Formu (Üniversite Web Sitesinde) 

3-Özgeçmiş (CV) 

4-Onaylı Nüfus Cüzdanı Sureti veya Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (e-Devlet belgesi kabul 

edilmektedir.)  

5-Bir Adet Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş) 

6-Onaylı Mezuniyet Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora (varsa) Mezuniyet 

Belgesi) (e-Devlet belgesi kabul edilmektedir.)  

7-Onaylı Transkript Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora (varsa)) 

8-ALES ve Yabancı Dil Belgesi (YDS-YÖKDİL veya muadili)  

9-Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi 

10-Askerlik durumuna ilişkin belge (Erkek Adaylar için) (e-Devlet belgesi kabul 

edilmektedir.) 

11-Alanında tecrübe sahibi olduğunu gösterir kaşeli, imzalı kurum/işyeri tarafından 

verilmiş çalışma belgesi ve e-Devlet üzerinden alınan barkodlu SGK Hizmet Dökümü (Özel 

Şartlarda “tecrübe şartı” isteniyorsa) (staj, gönüllü çalışma vb. tecrübeler dikkate alınmayacaktır.) 

12-Devam Eden Doktora Öğrenimi Hakkında Öğrenci Belgesi. (e-Devlet belgesi kabul 

edilmektedir.) (Varsa) 

 6110/2/1-1 
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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığından: 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞININ MUVAZZAF SUBAY İHTİYACININ 

KARŞILANMASI MAKSADIYLA JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ 

GÜVENLİK BİLİMLERİ FAKÜLTESİNE (200) ERKEK ÖĞRENCİ TEMİN EDİLECEKTİR. 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma 

Genel Komutanlığının muvazzaf subay ihtiyacını karşılamak amacıyla başvurular 12 Temmuz-08 

Ağustos 2021 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır. Başvuruların başlama ve bitiş 

saatleri, temin şartları ve diğer detaylar; www.jandarma.gov.tr ve www.jsga.edu.tr adreslerinde 

yer alan “2021 yılı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Öğrenci 

Başvuru Kılavuzu’nda belirtilmiştir. 

1- BAŞVURU ŞARTLARI: 

a. Başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresleri ile, 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet 

kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan 

başvurular dikkate alınmayacaktır. 

b. Adayların “Başvuru Kılavuzunun” tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması 

gerekmektedir. 

c. Başvurular, 12 Temmuz 2021 günü başlayıp, 08 Ağustos 2021 günü saat 23.59’da sona 

erecektir. 

ç. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’ne e-Devlet 

kapısı üzerinden e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı 

seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır. 

2- ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER: 

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak, 

b. Lise veya lise dengi meslek okullarından mezun olmuş veya kayıt tarihine kadar mezun 

olacak durumda olmak veya denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmak kaydıyla yabancı 

ülke lise mezunu olmak, 

 c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri (01 Ocak 

2021) itibarıyla yirmi bir (21) yaşını bitirmemiş olmak, [01 Ocak 2000 ve sonrası doğumlular 

başvuru yapabilecektir. (Mahkeme kararı ile yaş düzeltmesi yaptıran adayların, yaş 

düzeltmesinden önceki yaşları esas alınır. Bu husus, sınavlar ve kayıt-kabul işlemleri sırasında 

kontrol edilecektir.)] 

ç. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak, 

d. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, 

 e. www.jandarma.gov.tr ve www.jsga.edu.tr internet adreslerinde yayımlanan “2021 yılı 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Öğrenci Başvuru 

Kılavuzu’nda belirtilmiş olan başvuru şartlarını taşımak. 

3- BAŞVURU YERİ, ZAMANI VE ŞEKLİ: 

a. Başvurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adreslerinden 

ulaşılabilecek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi 
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üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya 

internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile 12 Temmuz-08 Ağustos 2021 tarihleri arasında giriş 

yapılacaktır. 

b. Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve 

sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular 

https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adreslerinden ilan edilecektir. 

c. Başvuru kılavuzu okunmadan, internet ortamında başvuru yapılmamalıdır. Başvuru 

esnasındaki yapılabilecek yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan, ilanların takip 

edilmemesinden doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumludur.  

4- İLETİŞİM BİLGİLERİ: 

a. İletişim Bilgileri: 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Yerleşkesi  

JSGA Başkanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığı 

Beytepe/Çankaya/ANKARA 

TEL: (0312) 464 4836  

b. Resmi İnternet Adresleri: 

(1) Jandarma Genel Komutanlığı: www.jandarma.gov.tr 

(2) Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı: www.jsga.edu.tr  

 6242/1-1 

—— • —— 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığından: 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞININ MUVAZZAF ASTSUBAY 

İHTİYACININ KARŞILANMASI MAKSADIYLA JANDARMA ASTSUBAY MESLEK 

YÜKSEKOKULU (JAMYO)’NA (712) ERKEK ÖĞRENCİ TEMİN EDİLECEKTİR. 

 Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma 

Genel Komutanlığının muvazzaf astsubay ihtiyacını karşılamak amacıyla başvurular 12 Temmuz-

08 Ağustos 2021 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır. Başvuruların başlama ve bitiş 

saatleri, temin şartları ve diğer detaylar; www.jandarma.gov.tr ve www.jsga.edu.tr adreslerinde 

yer alan “2021 yılı Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO) Öğrenci Başvuru 

Kılavuzu’nda belirtilmiştir. 

1- BAŞVURU ŞARTLARI: 

a. Başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresleri ile, 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet 

kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan 

başvurular dikkate alınmayacaktır. 

b. Adayların “Başvuru Kılavuzunun” tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması 

gerekmektedir. 

c. Başvurular, 12 Temmuz 2021 günü başlayıp, 08 Ağustos 2021 günü saat 23:59’da sona 

erecektir. 
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ç. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’ne e-Devlet 

kapısı üzerinden e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı 

seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır. 

2- ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER: 

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak, 

b. Lise veya lise dengi meslek okullarından mezun olmuş veya kayıt tarihine kadar mezun 

olacak durumda olmak veya denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmak kaydıyla yabancı 

ülke lise mezunu olmak, 

c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri (01 Ocak 

2021) itibarıyla yirmi bir (21) yaşını bitirmemiş olmak, [01 Ocak 2000 ve sonrası doğumlular 

başvuru yapabilecektir. (Mahkeme kararı ile yaş düzeltmesi yaptıran adayların, yaş 

düzeltmesinden önceki yaşları esas alınır. Bu husus, sınavlar ve kayıt-kabul işlemleri sırasında 

kontrol edilecektir.)] 

ç. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak, 

d. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, 

e. www.jandarma.gov.tr ve www.jsga.edu.tr internet adreslerinde yayımlanan “2021 yılı 

Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO) Öğrenci Başvuru Kılavuzu’nda belirtilmiş 

olan başvuru şartlarını taşımak. 

3- BAŞVURU YERİ, ZAMANI VE ŞEKLİ: 

a. Başvurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adreslerinden 

ulaşılabilecek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi 

üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya 

internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile 12 Temmuz-08 Ağustos 2021 tarihleri arasında giriş 

yapılacaktır. 

b. Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve 

sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular 

https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adreslerinden ilan edilecektir. 

c. Başvuru kılavuzu okunmadan, internet ortamında başvuru yapılmamalıdır. Başvuru 

esnasındaki yapılabilecek yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan, ilanların takip 

edilmemesinden doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumludur.  

4- İLETİŞİM BİLGİLERİ: 

a. İletişim Bilgileri: 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Yerleşkesi  

JSGA Başkanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığı 

Beytepe/Çankaya/ANKARA 

TEL: (0312) 464 4836  

b. Resmi İnternet Adresleri: 

(1) Jandarma Genel Komutanlığı: www.jandarma.gov.tr 

(2) Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı: www.jsga.edu.tr  

 6243/1-1 
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Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 

ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz 
Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri’nde belirtilen esaslar ile 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki şartları taşımak koşulu ile öğretim üyeleri 
alınacaktır. 

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren, 15 gündür. 
İlanda belirtilen kadrolara başvurular, ilan detaylarının da belirtildiği 

www.pdbilan.kku.edu.tr web adresine on-line olarak yapılacak olup, şahsen ve posta ile başvuru 
kabul edilmeyecektir. 

Not: Doçent kadrosuna başvuracak adaylar için, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı 
tarafından seçilecek Jüri üyelerince sözlü sınavı yapılacaktır. 

 

BÖLÜM /ANABİLİM/ 

ANASANAT DALI / 

PROGRAM 

Profesör Doçent 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
AÇIKLAMALAR 

FEN-EDEBİYAT 

FAKÜLTESİ 
    

İstatistik Bölümü     

Yöneylem Araştırması   1 

Doktorasını istatistik alanında yapmış olmak. 

Matris ayrışımı, kapula ve veri zarflama analizi 

konularında çalışmalar yapmış olmak. 

Batı Dilleri ve 

Edebiyatları Bölümü 
    

Mütercim Tercümanlık 

(Fransızca) 
 1  

Doçentlik unvanını çeviribilim alanında almış 

olmak. Çeviri teknolojileri,  destekli çeviri, 

otomatik çeviri konularında çalışmalar yapmış 

olmak. 

Psikoloji Bölümü     

Gelişim Psikolojisi 1   

Doçentlik unvanını eğitim psikolojisi alanında 

almış olmak. Kişilik,  benlik,  bağlanma stilleri  

ve  terapötik  ittifak konularında çalışmalar 

yapmış olmak. 

Sosyal Psikoloji 1   

Doçentlik unvanını eğitim psikolojisi alanında 

almış olmak. Değerlerin psikolojik temelleri ve  

romantik  ilişkiler konularında çalışmalar yapmış 

olmak. 

Sosyal Psikoloji   1 

Yüksek Lisansını rehberlik ve psikolojik 

danışmanlık, Doktorasını sosyoloji alanında 

yapmış olmak. Kuşaklar arası toplumsallaşma ve 

teknoloji bağımlılığı konularında çalışmalar 

yapmış olmak. 
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DİŞ HEKİMLİĞİ 

FAKÜLTESİ 
    

Klinik Bilimler Bölümü     

Periodontoloji  1  

Doçentlik unvanını periodontoloji alanında almış 

olmak. Çocuk hastalarda periodontal sağlık ve 

antimikrobiyal peptit konularında çalışmalar 

yapmış olmak. 

GÜZEL SANATLAR 

FAKÜLTESİ 
    

Çizgi Film ve 

Animasyon Bölümü 
    

Çizgi Film ve 

Animasyon 
 1  

Doçentlik unvanını plastik sanatlar alanında almış 

olmak. Heykel ve üç boyutlu dijital modelleme 

konularında çalışmalar yapmış olmak. 

Çizgi Film ve 

Animasyon 
  1 

Doktorasını sanat tarihi alanında yapmış olmak. 

Geç Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi yayın 

illüstratörlüğü ve Cumhuriyet dönemi Türk resmi 

konularında çalışmalar yapmış olmak. 

Çizgi Film ve 

Animasyon 
  1 

Sanatta Yeterliğini yeni medya alanında yapmış 

olmak. Çizgi film ve animasyon teknikleriyle 

çoklu ortam öğrenme materyalleri konularında 

çalışmalar yapmış olmak. 

MÜHENDİSLİK VE 

MİMARLIK 

FAKÜLTESİ 

    

Makine Mühendisliği 

Bölümü 
    

Konstrüksiyon ve 

İmalat 
  1 

Yüksek Lisans ve Doktorasını makine 

mühendisliği alanında yapmış olmak. Alışılmamış 

imalat yöntemleri, toz enjeksiyon kalıplama ve 

ısıl-matematik modelleme konularında çalışmalar 

yapmış olmak. 

TIP FAKÜLTESİ     

Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü 
    

Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 
  1 

Yan Dal Uzmanlığını çocuk endokrinoloji 

alanında yapmış olmak. Büyüme hormonu 

tedavisinin, kan basıncı üzerine ilgisi konusunda 

çalışmalar yapmış olmak. 
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Çocuk ve Ergen Ruh 

Sağlığı ve Hastalıkları 
  1 

Uzmanlığını çocuk ve ergen ruh sağlığı ve 

hastalıkları alanında yapmış olmak. Çocuk ve 

ergenlerde bilişsel davranışçı terapi eğitimi almış 

olmak. 

VETERİNER 

FAKÜLTESİ 
    

Zootekni ve Hayvan 

Besleme Bölümü 
    

Veterinerlik Zootekni 1   

Doktorasını zootekni, Doçentlik unvanını hayvan 

yetiştirme ve ıslahı alanında almış olmak.  Kanatlı 

hayvan yetiştirme ve ıslahı ile arı yetiştirme ve 

ıslahı konularında çalışmalar yapmış olmak. 

Klinik Bilimler Bölümü     

Veterinerlik İç 

Hastalıkları 
  1 

Doktorasını iç hastalıkları  (Veterinerlik)  

alanında yapmış olmak. Vektör aracılı enfeksiyöz 

hastalıkların köpeklerde kalp ve pıhtılaşma 

üzerine etkileri konusunda çalışmalar yapmış 

olmak. 

TOPLAM 3 3 8  

 6278/1-1 

—— • —— 

Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 

16021 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonu Belediyemiz 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 

 5892/1-1 

—— • —— 

Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 

13817 adanın güneyindeki kaldırım üzerinde trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli 

Uygulama İmar Planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi 

İlan Panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 

 6229/1-1 
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İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz GSTMF, Mimarlık Bölümü'ne 2547 sayılı Kanunun 31. maddesine, 09 

Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olan Öğr. Üyesi dışındaki öğr. 

elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin 

usul ve esaslar hakkında yönetmelik maddelerine ve Üniversitemizin Akademik Yükseltme ve 

Atama Esaslarına uygun, tam gün statüde çalışacak Öğr. Gör. alınacaktır. 

Adayların ekinde özgeçmiş, diploma, yurtdışı diplomalar için denklik belgesi bulunan 

dilekçelerini işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde GSTMF Dekanlığına teslim 

etmeleri gerekmektedir. Belirtilen belgeleri taşımayan, süresi içerisinde teslim edilmeyen ve 

posta/kargodaki gecikmeler nedeniyle süresinden sonra iletilen başvurular dikkate alınmayacaktır. 

İlk başvuru tarihi : 12.07.2021  

Son başvuru tarihi : 26.07.2021 

Ön değerlendirme tarihi : 28.07.2021 (Sonuçlar http://iaed.bilkent.edu.tr/index.php adresinde 

yayınlanacaktır.)  

Giriş sınav tarihi : 05.08.2021 

Sonuç açıklama tarihi : 07.08.2021 

FAKÜLTE : Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 

BÖLÜM : İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 

AKADEMİK UNVANI: Öğretim Görevlisi  

ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1 

ÖZEL KOŞULLAR: İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanında lisans derecesi sahibi 

olmak. Mimarlık Tarihi alanında yüksek lisans yapmış olmak. Ulusal veya uluslararası İngilizce 

eğitim veren üniversitelerden birinde Sanat ve Kültür, Teknik Çizim, Temel Tasarım ve İç 

Mimari Tasarım konulu lisans derslerini verebilme deneyimine sahip olmak. Uzmanlık alanında 

proje ve saha deneyimine sahip olmak. 

BAŞVURU ADRESİ: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve 

Mimarlık Fakültesi 06800, Bilkent Ankara 

 6234/1-1 

—— • —— 
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 

sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği”nin Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 4-7. 

maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi 

Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile 

birlikte: 

1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt 

dışından alınan diplomalar için denklik belgesi, 

2. Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf, 

3. Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış 

bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosyayı,  
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bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne 
Sanatları Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri 
gereklidir. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer 
tamamlayıcı bilgiler Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir. 

FAKÜLTE : Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 
AKADEMİK UNVANI : Doktor Öğretim Üyesi  
ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI : 1 
ÖZEL KOŞULLAR: Doktora eğitimini uluslararası saygın bir üniversitede Müzik 

Kompozisyonu Dalında tamamlamış olmak. Müzik teknolojileri altında ambsonics, binaural 
audio, VR/AR alanlarında bilgi ve deneyime sahip olmak. Eserlerinin uluslararası platformlarda 
seslendirilmiş olması. 

BAŞVURU ADRESİ: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 
Fakültesi Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara 

 6235/1-1 

—— • —— 
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme 
ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. 
maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Adaylar dilekçesinde; başvurduğu anabilim dalını belirtecektir. Varsa hizmet belgesi, 
yayın listesi, resmi kurumlarca onaylanmış veya e-Devlet üzerinden temin edilmiş öğrenim 
durumlarını gösterir belgeleri, fotoğraflı özgeçmişini, bilimsel çalışma ve yayımlarını kapsayan 1 
(bir) takım dosya ve 3 (üç) adet flash bellek ile başvuru yapacaklardır. 

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

BİRİMİ UNVANI ABD DRC. ADET ARANAN NİTELİKLER 

DİŞ 
HEKİMLİĞİ 
FAKÜLTESİ 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

Ağız, Diş ve 
Çene 

Radyolojisi 
3 1 

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi 
Anabilim Dalında uzmanlığını yapmış 
olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

Periodontoloji 3 1 
Periodontoloji Anabilim Dalında 
doktora yapmış olmak. 

Başvuru Adresi: Doktor Öğretim Üyesi Kadrosu içinde ilgili birime şahsen veya 
posta/kargo ile başvuru yapılacaktır. 

Müracaat tarihleri: 12/07/2021-27/07/2021 Salı günü saat 17.00’a kadar 
1- Başvurular şahsen veya posta/kargo ile yapılacak olup, posta/kargo ile yapılacak 

başvurularda Üniversitemize son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular işleme 
alınmayacaktır. 

2- Adli sicil belgesi 
3- Fotoğraf 1 (bir) adet 
4- Özgeçmiş ve yayın listesinin son sayfaları hariç tüm sayfaları paraflı, son sayfasında 

ise ad, soyad, imza ve tarih olacaktır. 
5- Adaylar Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ekinde yer alan 

Puanlama tablosunu doldurarak başvuru dosyasına ekleyecektir. 
6- Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması 

yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecektir. 
 6258/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Erzincan Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim

Yönetmeliği

–– Hakkari Üniversitesi Ortadoğu Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

–– Iğdır Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

–– Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Günlük Değerleri

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.


