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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Adıyaman Üniversitesinden:
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Adıyaman Üniversitesi Astrofizik Uygulama

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

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Adıyaman Üniversitesi Astrofizik Uygulama ve Araş-

tırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının
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 (ADYU-ARMER): Adıyaman Üniversitesi Astrofizik Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Adıyaman Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Adıyaman Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

29 Kasım 2021
PAZARTESİ
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İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Astrofizik alanında bilimsel araştırmalar, projeler, gözlemler ve eğitimler gibi faali-

yetlerde bulunmak.
b) Astronomi ve astrofizik alanlarında Üniversitenin ilgili öğretim programlarına, Adı-

yaman ili eğitim-öğretim kurumlarına ve halka yönelik projeler, eğitim ve bilgilendirme prog-
ramları yapmak.

c) Halka açık özel günler düzenlemek ve bunun için ilgili alanda faaliyet gösteren ulusal
ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

ç) Merkezin ihtiyacı olan elemanların yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilmesine yönelik
çalışmalar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Astronomi ve astrofizik alanlarında akademik faaliyetlerde bulunmak, bilimsel araş-

tırmalar yapmak ve bu alanlarda eğitim-öğretimi desteklemek.
b) Üniversitenin ve diğer üniversitelerin bünyesindeki ilgili fakülte ve birimlerle iş bir-

liği yapmak, lisans ve lisansüstü öğrencilerin öğrenimine katkıda bulunmak.
c) Halka yönelik eğitici çalışmalar yapmak, özel günler düzenlemek ve ihtiyaç duyan

kurum ve kuruluşlara ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde danışmanlık hizmeti vermek.
ç) Astrofizik alanında kongre, konferans, sempozyum, çalıştay, seminer ve benzeri ulu-

sal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek veya katılmak.
d) Astrofizik alanında faaliyette bulunan yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla iş birliği yap-

mak.
e) Yaz-kış okulları, kurs, gözlem şenlikleri ve eğitim programları düzenlemek ve başarılı

olanlara başarı belgesi (katılım belgesi) vermek.
f) Gezegenevi (Planetaryum) kurma çalışmalarında bulunmak.
g) Basılı ve elektronik iletişim araçlarını kullanarak gözlem raporu, broşür ve benzeri

yayınlar yapmak.
ğ) Rektörlük tarafından önerilen, Merkezin amaçlarına uygun diğer faaliyetlerde bu-

lunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç

yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin
tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Merkezin işleyişi ile ilgili koordinasyonu sağlamak ve Müdüre çalışmalarında yar-
dımcı olmak üzere Üniversitenin öğretim elemanları arasından iki kişi, Müdürün önerisi üzerine
Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görev süresinin dolması
ya da herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarının da görevi sona
erer. Müdürün görevi başında olmadığı durumlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre ve-
kâlet eder.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Merkezin işleyişine ilişkin gereken tedbirleri almak ve uygu-

lamak.
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantıya başkanlık

etmek.
c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.
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ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, yıl sonu faaliyet raporlarını ve bütçe teklifini ha-
zırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

d) Eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma planlarını ve programlarını hazırlamak.
e) Merkez bünyesinde oluşturulan alt çalışma gruplarının etkinliklerini düzenlemek,

yürütmek ve denetlemek.
f) Merkezce desteklenen araştırma faaliyetlerinin yürütülmesini ve işleyişini izlemek

ve denetlemek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Üniversitede tam

zamanlı çalışan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen iki üye
olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi
dolmadan boşalan üyelikler için ya da Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilen
üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üç ayda bir kez salt çoğunlukla toplanır.
Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün
kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Alınan kararlar, Müdür tarafından uygulanır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin bilimsel, teknik ve idari faaliyetleri ile ilgili plan ve programların hazır-

lanmasını sağlamak ve çalışmaların plan ve programlara uygunluğunu denetlemek.
b) Merkezin yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlamak.
c) Merkezde çalışacak personelin niteliklerini belirlemek.
ç) Türkiye’nin ve bölgenin önceliklerine yönelik bilimsel ve teknolojik çözümlere katkı

sağlamak amacıyla öncelikli proje konularını belirlemek ve araştırmacıları bilgilendirmek.
d) Müdürün Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün konuları karara bağlamak.
e) Müdür tarafından sunulan yıl sonu faaliyet raporlarını karara bağlayıp Rektörün ona-

yına sunmak.
f) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca verilen diğer görevleri yapmak.
g) Danışma Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda kararlar almak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, bilimsel ve teknolojik

araştırma ve uygulamalar konusunda çalışmaları olan, Üniversite içinden veya dışından Müdür
tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en çok yedi üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili görüş ve önerilerde bulunmak.
b) Merkezin genel stratejilerini ve politikalarını oluşturmaya yardımcı olmak.
c) Merkezin faaliyetleri doğrultusunda iş birliğinin geliştirilmesini sağlamak üzere Yö-

netim Kuruluna önerilerde bulunmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından kar-
şılanır.

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

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adıyaman Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diş

Hekimliği Fakültesinde kayıt, eğitim-öğretim, sınav ve mezuniyete ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diş Hekim-

liği Fakültesinde kayıt, eğitim-öğretim, sınav ve mezuniyete ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO): Öğrencinin Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni-

versitesi Diş Hekimliği Fakültesinde öğrenime başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu
yarıyıl da dâhil olmak üzere almış olduğu tüm derslerin katılımıyla elde edilen ve başarısını
belirleyen ortalamasını,

b) AKTS: Ders kredilendirilmesinde ortak parametre olarak kullanılan Avrupa Kredi
Transfer Sistemini,

c) Anabilim dalı: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bö-
lümlerine bağlı anabilim dallarını,

ç) Bölüm: Fakülteye bağlı temel bilimler ve klinik bilimler dallarını kapsayan birimi,
d) Dekan: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,
e) Eğitim komisyonu: Dekan veya eğitim-öğretimden sorumlu dekan yardımcısı baş-

kanlığında Fakültede tüm dönemlerin eğitim-öğretim programlarının planlanması, yürütülmesi
ve koordinasyonundan sorumlu olmak üzere en az iki sınıf koordinatörlerinden oluşan komis-
yonu,

f) Fakülte: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,
g) Fakülte Kurulu: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diş Hekimliği Fakülte Ku-

rulunu,
ğ) Fakülte Yönetim Kurulu: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diş Hekimliği

Fakülte Yönetim Kurulunu,
h) Mezuniyet projesi: Öğrencilerin mezun olması için beşinci sınıfta hazırlanıp sunulan

çalışmayı,
ı) Senato: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Senatosunu,
i) Sınıf koordinatörü: Her eğitim ve öğretim yılının başında Dekanlık tarafından bir yıl

süreyle atanan, sorumlu olduğu sınıfın eğitim ve öğretim programlarının planlanması, yürü-
tülmesi ve koordinasyonunda eğitim komisyonu başkanına yardım etmekle sorumlu öğretim
üyesini,

j) Rektör: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörünü,
k) Üniversite: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini,
l) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,
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m) Yönetim Kurulu: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kabul ve Kayıtlara İlişkin Esaslar

Kabul ve kayıt şartları
MADDE 5 – (1) Fakülteye kayıt yaptırmaya hak kazanan aday, kaydını YÖK ve Senato

tarafından belirlenen esaslara göre ilan edilen süreler içinde, e-devlet üzerinden veya Üniver-
sitenin belirlediği kayıt merkezinde şahsen yapar. Posta veya kargo ile kayıt yapılmaz. Ancak,
mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adaylar, noter vekaletnamesine sahip vekilleri veya
kanuni temsilcileri aracılığı ile kayıt yaptırabilirler.

(2) Öğrencinin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde yer alan adresi tebligat adresidir.
(3) Eksik belge ile kayıt yapılmaz.
(4) Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday hakkını kaybeder.
(5) Kayıt sonrası öğrencilere, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca öğrenci geçici kimlik

kartı veya öğrenci kimlik kartı düzenlenir.
(6) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya ÖSYM sınavlarında sahte-

cilik yaptığı belirlenenlerin kayıtları iptal edilir ve haklarında yasal işlemler başlatılır.
Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü, ders muafiyeti
MADDE 6 – (1) Yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında
Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmelik hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(2) Yatay geçiş yapan öğrenciler ile daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumun-
dan almış ve başarmış olduğu derslerden muafiyet talebinde bulunan öğrencilerin derslerinin
denklikleri ve muafiyet işlemleri, Senato tarafından belirlenen esaslara göre Fakülte Yönetim
Kurulunca yapılır.

(3) Öğrenci, intibak ettiği sınıfın programına ait kalan derslerden sorumludur. Öğren-
cilerin kredi hesaplamalarında intibak ettirildikleri sınıftaki eşdeğer dersin kredisi esas alınır.

Öğrenci statüsü
MADDE 7 – (1) Fakülteye sadece tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Öğrenci, öğrencilik

haklarından ve muafiyetlerinden yararlanabilmesi ve sınavlara girebilmesi için her yarıyıl/yıl
başında kaydını yenilemek zorundadır.

Kayıt yenileme
MADDE 8 – (1) Her öğrenci, Senato tarafından belirlenen ya da Fakülte tarafından

tebliğ edilen akademik takvime göre yıl/yarıyıl başında belirlenen tarihler arasında kaydını ye-
niletmek, ders kaydını yaptırmak ve sınıf koordinatörüne onaylatmak zorundadır.

(2) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde sınıf koordinatörünün onayı
ile yeni ders seçebilir veya seçtiği dersi bırakabilirler.

(3) Akademik takvimde belirtilen sürelerde kaydını yeniletmeyen öğrenci, o yarıyıl/yıl-
da öğrencilik haklarından yararlanamaz, derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre,
2547 sayılı Kanunda belirtilen öğrenim süresinden sayılır.

(4) Haklı ve geçerli mazereti olup kaydını yeniletmeyen öğrenciler, mazeretini belirten
dilekçe ile akademik takvimde belirtilen mazeretli geç kayıtlar için tanınan süre içerisinde kayıt
yenileme başvuru yapabilir. Bu durumda kaydın yenilenmesine Fakülte Yönetim Kurulu karar
verir. Kayıt yenileme işlemlerinin bütününden öğrenci sorumludur.

(5) Kaydını yenileten öğrenci, o yarıyıl/yıl ders programına kaydolmuş sayılır ve ders-
lere devam hakkı elde eder. Sınıfta kalarak aynı sınıf için kayıt yenileten öğrenci, yalnız başa-
rısız olduğu derslere kayıt olmuş kabul edilir ve sadece bu derslerden sorumlu tutulur. Bir üst
sınıftan ders alamaz.
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(6) Yabancı uyruklu öğrencilerin kaydı ilgili mevzuat ile Senato tarafından belirlenen
usul ve şartlar çerçevesinde yapılır.

Değişim programları
MADDE 9 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki diğer üniversiteler arasında

yapılan anlaşmalar uyarınca üniversiteler arası öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu
programlar çerçevesinde öğrenciler bir yıl süreyle yükseköğretim kurumlarına gönderilebilirler.
Değişim programları; Senato kararları, ikili anlaşmalar, YÖK tarafından belirlenen esaslar ve
ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar ile Görev ve Sorumluluklar

Eğitim-öğretim dili
MADDE 10 – (1) Eğitim-öğretim dili Türkçedir.
Eğitim-öğretim türü ve süresi
MADDE 11 – (1) Fakültede eğitim-öğretim, sınıf geçme sistemine göre örgün eğitimle

yapılır. Olağanüstü durumlarda uzaktan eğitim yapılabilir. Sınıf geçme sistemi, eğer devam se-
bebiyle başarısızlık söz konusu değilse, ortak zorunlu dersler ve seçmeli derslerde uygulanmaz.
Ortak zorunlu dersler ve seçmeli derslerden kalan öğrenciler, mezun oluncaya kadar bu dersleri
vermek zorundadır.

(2) Fakültede eğitim-öğretim süresi beş yıldır. Bu eğitim süresini başarı ile tamamla-
yanlara diş hekimliği diploması verilir. Öğrencilerin eğitim-öğretim süreleri ve öğrencilik hak-
larından yararlanma ile ilgili hususlar 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre
düzenlenir.

(3) Fakültede bir eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyılları olmak üzere toplamda en
az 28 haftadan (140 iş günü) oluşur. Yarıyıl/yıl sonunda uygulanan final sınavları ile bütünleme
sınavları bu sürenin dışındadır. Sınav dönemlerinde eğitim-öğretime ara verilmez. Eğitim-öğ-
retim; Fakülte Kurulu ve Senatonun onayladığı akademik takvime göre yürütülür. Klinik/pratik
uygulamalar (uygulamalı dersler), akademik takvimin teorik eğitim ve sınavlarla ilgili süresini
aşabilir.

Eğitim-öğretim programları
MADDE 12 – (1) Dersler; teorik, pratik ve klinik uygulama şeklinde verilir. Gerekli

olduğu hallerde saha ve benzeri çalışma programları yapılabilir. Devam zorunludur. Klinik uy-
gulamalar, Fakülte bünyesinde bulunan kliniklerde yapılır.

Sınıf koordinatörünün görevleri
MADDE 13 – (1) Sınıf koordinatörünün görevleri şunlardır:
a) Öğrenciyi yükseköğretim ve Üniversite mevzuatı hakkında bilgilendirmek.
b) Eğitim-öğretim çalışmaları ve Üniversite yaşamı ile ilgili sorunlarında öğrenciye

rehberlik etmek.
c) Kayıt yenileme, ders seçme ve ekleme işlemlerinde öğrenciye yardımcı olmak.
ç) Eğitim-öğretim problemleri hakkında bilgi edinmek ve ilgili birimlere iletmek.
d) Haftalık ders programını hazırlamak, tartışılması ve kesinleşmesi için eğitim komis-

yonuna sunmak.
e) Beşinci sınıf mezuniyet projesi öğrenci gruplarının düzenlenmesi ve koordine edil-

mesini sağlamak.
f) Dönemin işleyişi ile ilgili dönem öğrencilerine danışmanlık yapmak.
g) Ders yılı başında sınıf öğrenci temsilcilerini seçmek.
ğ) Diğer sınıf koordinatörleri ile birlikte akademik ders programının, sınav tarihlerinin,

ders ve sınav çizelgelerinin uyumunu ve salon organizasyonunu sağlamak.
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Eğitim komisyonunun görevleri
MADDE 14 – (1) Eğitim komisyonun görevleri şunlardır:
a) Akademik takvim taslağını hazırlamak.
b) Fakültedeki tüm eğitim-öğretim faaliyetlerinin akademik takvime uygun olarak dü-

zenli bir şekilde planlanmasını, koordinasyonunu ve yürütülmesini sağlamak.
c) Fakülte öğretim üyelerinden gelen mesleki seçmeli ders/klinik uygulamaları ya da

Üniversitenin diğer eğitim birimlerinden gelen alan dışı seçmeli ders açılması taleplerini de-
ğerlendirmek.

ç) Sınav takvimi taslaklarını hazırlayarak Dekanlığa önermek.
d) Zorunlu durumlarda eğitim ve öğretimdeki aksamaları önlemek üzere programdaki

değişiklik önerisini/önerilerini hazırlamak, Fakülte Kurulunun onayına sunmak.
e) Öğretim üyeleri, ders yürütücüleri ve öğrencilerden sınıf koordinatörlerine gelen geri

bildirim ve önerileri tartışarak sonuçları ve önerileri bir rapor halinde Dekanlığa bildirmek.
f) Her akademik yıl için birinci ve ikinci yarıyıl sonunu izleyen bir ay içinde o yarıyıla

ait değerlendirmeleri, yapılan anket ve iletişim toplantılarını değerlendirerek, gerekli düzenle-
meleri yapmak.

g) Fakülte Yönetim Kurulu ve Dekanın, eğitim ve öğretim ile ilgili olarak komisyondan
istediği diğer çalışmaları yapmak, gerektiğinde görüş bildirmek.

Öğretim programının esasları
MADDE 15 – (1) Klinik/pratik uygulamaların içeriği, sayısı ve tamamlanması gereken

asgari klinik/pratik uygulama oranı, ilgili anabilim dalı tarafından belirlenir ve öğretim yılı ba-
şında öğrencilere duyurulur.

(2) Birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerinin preklinik derslerinden her yıl belirli
sayıda pratik çalışmayı verilen sürede başarılı olarak yapması zorunludur. Birinci, ikinci ve
üçüncü sınıflardaki öğrencilerin, pratiği olan derslerin final sınavına girebilmeleri için yapma-
ları zorunlu olan pratik çalışmaların %70’ini akademik takvimdeki derslerin bitim tarihine ka-
dar, %100’ünü ise telafi süresinin sonuna kadar tamamlamış olması gerekir. Tamamlanamadığı
durumda o pratikten başarısız sayılır, final sınavına giremez ve başarısız olunan pratiği bir son-
raki eğitim-öğretim yılında tekrar eder.

(3) Telafi süresi, preklinik pratik çalışmanın sonunda, öğretim yılı sonunda ya da normal
süre ile birleşik olarak verilir. Telafi süresinin ne şekilde verileceği ilgili anabilim dalı tarafından
belirlenerek öğretim yılı başında öğrencilere duyurulur.

(4) Öğrenci, pratik uygulaması olan mesleki zorunlu derslerden devam zorunluluğunu
yerine getirmiş olsa dahi, geçer başarı notunu alamayarak kalması durumunda ilgili dersi/ders-
leri açıldığı ilk dönem devam koşulunu da sağlayarak tekrar eder.

Klinik dersler
MADDE 16 – (1) Gözlemci öğrenci eğitimi üçüncü sınıf bahar döneminde, klinik eği-

timi ise dördüncü ve beşinci sınıflarda yapılır. Toplum ağız diş sağlığı ile ilgili uygulamalar
sınıf sınırlaması olmaksızın yapılabilir.

(2) Üçüncü sınıf öğrencileri gözlemci öğrenci olarak belirlenen kliniklerde gruplar ha-
linde ve Fakülte Kurulunun belirleyeceği esaslara uygun olarak rotasyon yaparlar. Gözlemci
öğrencilerin eğitimi poliklinik çalışmalarında hasta üzerindeki uygulamalı çalışmaların şekli,
cinsi, niteliği ve sayısı ilgili anabilim dalının görüşü alınarak Fakülte Kurulu tarafından belir-
lenir.

(3) Dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri; bir eğitim-öğretim yılında klinik bilimlerde
anabilim dallarının her birinde en az 16 veya 32 yarım iş günü rotasyonlarla aşağıdaki tabloda
belirtilen sürelerde pratik/klinik uygulama yaparlar:
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Ağız Diş ve Çene Cerrahisi En az 32 yarım iş günü
Protetik Diş Tedavisi En az 32 yarım iş günü
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi En az 16 yarım iş günü
Restoratif Diş Tedavisi En az 16 yarım iş günü
Endodonti En az 16 yarım iş günü
Ortodonti En az 16 yarım iş günü
Çocuk Diş Hekimliği En az 16 yarım iş günü
Periodontoloji En az 16 yarım iş günü

(4) Dördüncü ve beşinci sınıf klinik eğitimi zorunlu ders statüsündedir ve bir veya bir-
den fazla anabilim dalı tarafından yürütülen ders ve/veya hasta uygulamalarıdır.

(5) Öğrenciler, final sınavına girebilmek için sınıflarına göre yapmakla yükümlü ol-
dukları pratik veya klinik çalışmalarını ilan edilen grup ve tarihlerde yapmak, belirtilen sayı
ve türdeki ödevlerini eksiksiz ve başarılı olarak tamamlamak zorundadır. Öğrencilerin yap-
makla sorumlu oldukları bu çalışmalar, ilgili anabilim dalı başkanlıkları tarafından hazırlanacak
program gereği Fakülte Kurulu kararı ile eğitim-öğretim yılı başında ilan edilir.

(6) Klinik sonu sınavına ilişkin esaslar Fakülte Kurulu kararı ile belirlenir.
(7) Klinik barajını eksiksiz ve başarılı şekilde tamamlayan ancak teorik sınavda başa-

rısız olan öğrenci, bütünleme sınavının sadece teorik aşamasına girer.
(8) Bir öğrenci aynı anda birden fazla kliniğe giremez.
(9) Klinik uygulamaları olan derslerde sınavlarını başarı ile tamamlayan üçüncü ve dör-

düncü sınıf öğrencileri, başarılı oldukları derslerde ilgili anabilim dalı başkanlıklarının izni ve
yaptığı düzenlemelerle ilgili kliniklerde belirlenen klinik uygulamaları yapabilirler.

(10) ERASMUS ve diğer değişim programları hariç Fakülte dışında herhangi bir ku-
rumda teorik ders/dersler ve pratik/klinik uygulamalar yapılamaz ve klinik ders için dışarıdan
öğrenci başvuruları kabul edilmez.

(11) Eğitim-öğretim yılında devamı alınmış; ancak başarısız olunmuş klinik uygula-
malar, anabilim dalından görüş alınarak Dekanlık tarafından belirlenen süre içinde telafi edilir.
Klinik telafisi, her anabilim dalı için normal klinik süresinin yarısı kadardır ve aralıksız olarak
yarım iş günü olacak şekilde planlanır. Belirtilen süreyi geçmemek kaydıyla bir öğrenci en
fazla üç anabilim dalından klinik telafisi alabilir. Bütünleme sınavı öncesi klinik telafisi yapmak
için yeterli süre kalmaması durumunda öğrenci bir üst sınıfa geçemez, başarısız olduğu klinik
uygulamaları bir sonraki ders yılında tekrar eder.

Dördüncü ve beşinci sınıflarda klinik tekrarı
MADDE 17 – (1) Dördüncü ve beşinci sınıfta öğrenci, klinik eğitimi sonuna kadar kli-

nik uygulamaların en az %80’ini eksiksiz ve başarılı olarak tamamlamak zorundadır. Klinik
uygulamaları eksik veya başarısız olan öğrenci, klinik eğitiminin bütünleme ve tek ders sınavına
alınmaz. Klinik uygulamalarını başarıyla tamamlayamayan öğrenci başarısız sayılır ve o klinik
uygulamayı bir sonraki öğretim yılında tekrar eder.

(2) Dördüncü ve beşinci sınıfta klinik eğitimi sonuna kadar klinik uygulamaların en az
%80’ini eksiksiz ve başarılı olarak tamamlayan öğrenci, eksik kalan uygulamaların iki katını
klinik uygulamalarının %25’inden az olmamak koşuluyla akademik takvimde belirlenen telafi
süresinde tamamlar. Bu telafi süresinde belirtilen iş barajını eksiksiz ve başarılı şekilde tamam-
layan öğrenciler klinik telafi sınavına girmeye hak kazanırlar.

(3) Dördüncü ve beşinci sınıfta klinik uygulamalarını tamamlayamayan, klinik sonu
sınavından başarısız olan öğrenciler takip eden senenin klinik uygulama gruplarında klinik uy-
gulamayı tekrar etmek zorundadırlar. Tekrar yapacakları klinik uygulama sayısı, ilgili anabilim
dalının önerisiyle Fakülte Kurulu kararı ile belirlenir.
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Dersler
MADDE 18 – (1) Fakültede dersler; zorunlu dersler, ortak zorunlu dersler, seçmeli

dersler, preklinik (uygulamalı) dersler ve klinik uygulama derslerinden oluşur. Bunlara ilişkin
esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Zorunlu dersler: Fakülte eğitim-öğretim programında yer alan ve öğrencinin mezun
olabilmesi için alması ve başarılı olması gereken derslerdir. Zorunlu dersler, teorik ve/veya kli-
nik/pratik uygulamalardan oluşur.

b) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İl-
keleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerinden oluşur. Bu dersler, alınması ve
başarılı olunması zorunlu derslerdir.

c) Seçmeli dersler: Öğrencinin önerilen dersler içinden seçerek alabileceği derslerdir.
Her yarıyıl açılacak olan seçmeli dersler, ilgili yarıyılın başında ilan edilir. Seçmeli dersten ba-
şarısız olan öğrenci, bu dersin yerine açılan başka bir seçmeli dersi alabilir. Devamını almış
olduğu halde başarısız olduğu seçmeli ders ertesi eğitim-öğretim yılında açılmazsa yeni açılan
seçmeli dersin devamını almak zorundadır. Öğrenci, seçmeli ders değişikliği yapmazsa, yeni
kayıt olduğu dönemde devam şartı aranmaz; ilgili seçmeli dersin takip eden yarıyılda sadece
sınavına girer.

ç) Preklinik (uygulamalı) dersler: Mesleki zorunlu ders statüsündedir. Preklinik eğitimi
birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda, hasta tedavisine yönelik alt yapıyı oluşturmak amacıyla
öğrenciye derslikte teorik ve laboratuvar ortamında pratik verilmesi gereken eğitim-öğretim
programını kapsar. Pratik eğitim; mesleki dersler ve temel tıp bilimleri kapsamında yer alan
teorik konular ile bağlantılı bilginin kullanıldığı, problemin tanımlandığı, el becerileri ve işlem
yeteneklerinin geliştirildiği, gözlem veya soyut algılamalar sonucu zihinde oluşan soruların
somutlaştırılarak bu konuların anlaşılmasını kolaylaştıran ve beceri kazandırmaya yönelik kli-
nik öncesi mesleki simülasyon sistemleriyle yürütülen uygulamalı eğitimi içermektedir.

d) Klinik uygulama dersleri: Mesleki zorunlu ders statüsünde olup klinik bilimler ders-
lerine ait üçüncü sınıf gözlemci öğrenci uygulamaları ile dördüncü ve beşinci akademik yıllarda
bir veya birden fazla anabilim dalı tarafından yürütülen ders ve hasta üzeri uygulamalarıdır.

Devam zorunluluğu
MADDE 19 – (1) Öğrencilerin teorik derslerin en az %70'ine, pratik ve klinik uygula-

maların en az %80'ine devamı zorunludur. Devam durumu, Dekanlık tarafından belirlenen
usullere uygun olarak öğretim elemanları tarafından yapılan yoklamalarla belirlenir. Devam-
sızlık, yapılmış olan yoklamalara ve her imza bir ders saati kabul edilerek dersin o akademik
yıldaki toplam saatine göre hesaplanır.

(2) Teorik derslerin %30’undan; uygulamalı dersler, klinik uygulamalar ve laboratuvar-
ların %20’sinden daha fazlasına katılmayan og̈r̆enciler devamsız sayılır. Bu durumdaki öğrenciler
o dersin yarıyıl/yıl sonu sınavlarına ve klinik uygulama sonu sınavına alınmaz.

(3) Ortak zorunlu dersler ve seçmeli dersler dışındaki tekrarlanan derslerde önceki yıl
devam şartı yerine getirilmiş olsa da devam şartı aranır.

(4) Haklı ve geçerli mazereti olan öğrencilerin mazeretle ilgili resmi belgelerin sunul-
ması durumunda öğrencinin devam durumuna Fakülte Yönetim Kurulu karar verir.

Sınavlar
MADDE 20 – (1) Sınavlar; ara sınav, final sınavı, klinik sınavı, bütünleme sınavı, ma-

zeret sınavı ve tek ders sınavlarıdır. Bu sınavlar teorik (yazılı ve/veya sözlü) veya pratik (uy-
gulamalı) olarak yapılabilir. Sınavların yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak yapılacağına ve
uygulama ve benzeri klinik çalışmaların nasıl değerlendirileceğine ilgili dersten sorumlu ana-
bilim dalı ya da anabilim dallarının önerisi ile Fakülte Yönetim Kurulu karar verir.
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(2) Sınav tarihleri en az iki hafta önce Dekanlık tarafından ilan edilir. Öğrenciler, sınava
ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimliklerini yanlarında bulundurmak zorun-
dadır. Resmi ve dini bayramlar dışında gerekli görülen hallerde cumartesi ve pazar günleri
veya hafta içi öğlen tatillerinde de sınav yapılabilir.

(3) Öğrenciler ilan edilen sınav tarihlerini değiştirmek istediğinde değişiklik isteği sı-
nava girecek tüm öğrencilerin imzalarını içeren belge ile birlikte, sınav tarihine en geç üç iş
günü kalana kadar ilgili öğretim üyesine sunulur. Öğretim üyesi uygun gördüğü takdirde mev-
cut belgelerle birlikte sınavın yapılacağı yeni tarihi akademik takvimde belirtilen sınav takvi-
mine uymak koşulu ile yazılı olarak Dekanlık onayına sunar. Dekanlığın onayı ile değişiklik
geçerli olur.

(4) Sınavlara ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:
a) Ara sınav: Ara sınav; ilgili eğitim-öğretim programında öngörülen derslerin yarıyıl/yıl

içinde yapıldığı sınavdır. Her ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Bu sınav dışında,
başarı notuna esas olmak üzere, kısa süreli sınavlar, öğrencinin becerilerine dayanan uygula-
malar, ödevler, projeler, seminerler, sunumlar ve benzeri dönem içi çalışmalar yapılabilir. Bu
çalışmaların başarı notuna katkı oranları, ilgili anabilim dalı kurulu kararı ile belirlenir. Prog-
ramda yer alan derslerden bir günde en çok üç dersin ara sınavı yapılır. Ancak; Fakülte Yönetim
Kurulu sınav sayısında değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Dersin yarıyıl/yıl içinde yapılan
ara sınav/sınavlarına katılmak zorunludur.

b) Final sınavı: Öğrencinin yarıyıl/yıl sonunda gireceği sınavdır. Bir dersin final sına-
vına girebilmek için derse devam zorunluluğunu yerine getirmek, teorik, pratik/klinik uygula-
ması olan derslerde istenen çalışmaları başarılı olarak tamamlamış olmak ve yarıyıl içinde açı-
lacak yazılı ara sınava katılmak gerekir. Preklinik derslerin final sınavlarında, pratik uygula-
maların başarı notuna katkı oranları ilgili anabilim dalı tarafından belirlenir ve teorik sınava
girebilmek için pratik sınavdan en az 60 puan almak gerekir.

c) Klinik sınavı: Klinik çalışmalarını eksiksiz tamamlayan, ilgili derse devam zorunlu-
luğunu yerine getiren dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin uygulama sonunda girdikleri
teorik ve/veya pratik olan sınavdır. Klinik sınav ile ilgili esaslar anabilim dalları tarafından be-
lirlenir ve klinik uygulama sırasında ilan edilir. Beşinci sınıflar için, bu sınavdan geçer not ala-
mayan öğrenci, ilgili anabilim dalının bir sene sonraki ilk klinik çalışmalarına katılıp puanını
tamamlamak ve klinik uygulama sonu sınavına girmek zorundadır.

ç) Bütünleme sınavı: Final sınavına girme hakkına sahip olup da sınava girmeyen, final
sınavına girdiği halde yeterli başarıyı sağlayamayan veya ilgili anabilim dalı tarafından aka-
demik yılın başında ilan edilen kriterlere göre telafi süresinde pratik uygulamalarına katılıp
başarılı olan; ancak final sınavına girmeyen öğrenciler katılma hakkına sahip olduğu sınavdır.
Bütünleme sınav sonuçları final sınavı yerine geçer.

d) Mazeret sınavı: Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir
sebeple ara sınav/ara sınavlara katılamayan öğrenciler için yapılan sınavdır. Mazeret sınavına
ilişkin esaslar şunlardır:

1) Hastalık nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin bu durumlarını üniversite has-
taneleri veya diğer resmî yataklı tedavi kurumlarından alınan sağlık raporu ile belgelendirmeleri
gerekir. Üçüncü dereceye kadar yakınlarının ölümü, doğal afet ve benzeri durumlarda maze-
retlerini belgeleyen öğrenciler de mazeret sınavı hakkından faydalanır.

2) Sağlık mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, raporlu bulunduğu
süre içinde derslere devam edemez ve herhangi bir dersin sınavına giremez. Öğrencinin raporlu
bulunduğu sürede sınavına giremediği derslerin ara sınavları varsa kendisine mazeret sınavı
hakkı verilir.
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3) Mazeretlerle ilgili müracaat, mazeretin bitiminden itibaren en geç 5 iş günü içinde
Dekanlığa yapılır. Bu süre geçtikten sonra yapılan müracaatlar, geç sunulan raporlar, usulüne
uygun alınmayan raporlar işleme konulmaz.

4) Üniversiteler arası spor karşılaşmalarında veya kültürel etkinliklerde Üniversite yö-
netimi tarafından görevlendirilen öğrencilerin bu etkinliklere katılmak zorunda olmaları nede-
niyle bu süreler içerisinde, ara sınavlara katılamamaları halinde ilgili öğretim elemanlarının
önceden tespit ve ilan ettiği yer ve zamanda ara sınavlara alınırlar.

5) Uluslararası seviyede yapılan milli takımların müsabakalarında görevlendirilen öğ-
rencilerin bu etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle
öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz; bu süreler
içerisinde giremedikleri ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları, ilgili birimce belirlenecek tarihlerde
yapılır.

e) Tek ders sınavı: Bütünleme sınav sonuçlarına göre bulunduğu sınıfta bir dersten kalan
öğrenciye tek ders sınav hakkı verilir. Tek ders sınavına dersi hiç almamış veya devamsızlıktan
kalan öğrenciler alınmazlar. Klinik/pratik uygulamaları eksik veya başarısız olan öğrenci tek
ders sınavına alınmaz. Tek ders sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler, bütünleme sınav
sonuçlarının ilanından sonra en geç beş iş günü içerisinde yazılı dilekçelerini vererek bu haktan
yararlanırlar. Bu süreler sonunda verilecek dilekçelere herhangi bir işlem yapılamaz. Öğrenci-
nin yapılan bu sınavdan başarılı olabilmesi için geçer not (60 puan) alması gerekir. Tek ders
sınavında alınan not o dersin başarı notudur. Bu sınavlar Fakülte Yönetim Kurulunun belirlediği
tarihte yapılır. Tek ders sınavları bir yılda her ders için birer kez açılır ve bu sınavlar için ayrıca
mazeret sınavı yapılmaz.

Başarı notunun hesaplanması
MADDE 21 – (1) Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.
(2) Başarı puanı; ara sınav puan ortalamasının %40’ı ile final sınav puanının %60’ının

toplanması sonucunda elde edilen puandır.
(3) Başarı puanının en az 60 olması zorunludur. Öğrencilerin ayrıca final veya bütün-

leme sınavından en az 60 alması gerekmektedir. Preklinik derslerinin final sınavında, önce pra-
tik sonra teorik sınav yapılır. Bu pratik sınavdan en az 60 puan alan öğrenciler teorik sınava
alınırlar. Başarı notları ve katsayılar aşağıda belirtilmiştir:

Puanlar Başarı Notu Katsayı Başarı Derecesi
90-100 AA 4.00 Başarılı (pekiyi)
80-89 BA 3.50 Başarılı (iyi-pekiyi)
70-79 BB 3.00 Başarılı (iyi)
65-69 CB 2.50 Başarılı (orta-iyi)
60-64 CC 2.00 Başarılı (orta)
00-59 F1 0.00 Başarısız
00-00 F2 0.00 Başarısız
00-00 F3 0.00 Başarısız
00-00 F4 0.00 Başarısız

(4) Geçer notlar şunlardır: AA, BA, BB, CB, CC, G notlarıdır. Bu notlardan birini almış
olan bir öğrenci o dersi başarmış sayılır.

a) G: Mezuniyet projesini başarı ile tamamlayan öğrencilere verilir.
(5) Geçmez notlar şunlardır: F1, F2, F3, F4, K notlarıdır.
a) F1: Final veya bütünleme sınavına katılan, dersten başarısız öğrencilere verilir.
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b) F2: Final veya bütünleme sınavına katılmayan, dersten başarısız öğrencilere verilir.
c) F3: Devamsızlık veya klinik/pratik derslerde dersin verildiği öğretim döneminde be-

lirlenen sürede asgari oranın tamamlanamaması nedeniyle final, bütünleme ve tek ders sınavına
girme hakkı yok olmayan, başarısız öğrencilere verilir.

ç) F4: Klinik/pratik uygulamaları eksik olduğu için final sınavına girememiş ancak; as-
gari oranları tamamlamış öğrencilere, bütünleme ve tek ders sınavına kadar olan telafi süresince
verilir. Telafi süreci sonunda eksiklikleri gideremeyen öğrenci; bütünleme ve tek ders sınavına
alınmaz ve notu bu şekilde gösterilmeye devam edilir.

d) K: Mezuniyet projesini belirtilen süre içinde başarı ile tamamlamayan öğrencilere
verilir; tamamlayana kadar K harfiyle gösterilmeye devam edilir.

Sınav sonuçlarının ilanı ve sınav notuna itiraz
MADDE 22 – (1) Her sınavın sonuç ve belgeleri, ilgili sınav tarihinden itibaren en geç

on beş gün içinde Dekanlığa teslim edilir. Sınav sonuçları Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden ilan
edilir.

(2) Öğrenciler teorik ders sınav sorularına ve sonuçlarına itirazlarını, sonuçların ilan
tarihinden itibaren üç iş günü içinde yazılı olarak Dekanlığa yaparlar. Sonuçlara yapılan iti-
razlar, maddi hata bakımından yapılır. İtiraz bölüm başkanlığı tarafından maddi hata bakımın-
dan incelenmek üzere sorumlu öğretim üyesine sevk edilir. Eğer sınav sonucunda değişme
olursa bu sonuç, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından görüşülür. Fakülte Yönetim Kurulu, so-
nucu on beş iş günü içinde Rektörlüğe bildirir.

(3) Maddi hata gerekçesi dışında hiçbir gerekçe ile notlar değiştirilmez.
Sınav evrakının saklanması
MADDE 23 – (1) Her türlü sınav evrakı Fakülte öğrenci işleri biriminde ilgili mev-

zuatına göre saklanır.
Not ortalamaları ve başarı durumu
MADDE 24 – (1) Öğrencilerin başarı durumları, AGNO ile belirlenir. Mezuniyet de-

recesi, öğrencinin tamamladığı öğretim programındaki AGNO esas alınarak belirlenir.
(2) Fakültede, mutlak değerlendirme sistemi uygulanır. Öğrencinin bir dersten başarılı

sayılabilmesi için, yarıyıl sonu sınavında o dersten en az 60 alması kaydıyla, ara sınav notunun
%40’ı ile yarıyıl sonu sınav notunun %60’ının toplamının en az 60 olması gerekir.

Sınıf geçme
MADDE 25 – (1) Her öğretim yılında uygulanan teorik ve pratik dersler ile klinik uy-

gulamalar bir önceki yılın tamamlayıcısı ve bir sonraki yılın ön şartlı dersleridir. Bu nedenle
Fakültede eğitim-öğretim sınıf geçme esasına göre yapılır. Öğrenci, kayıt yaptıracağı sınıfın
eğitim-öğretim programında yer alan bütün dersleri alır ve kayıt olduğu yıla ait derslerin bi-
rinden dahi başarısız olursa, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) ben-
dindeki ortak zorunlu dersler ile seçmeli dersler hariç, ertesi yılda bir üst sınıftan hiçbir ders
alamaz ve sadece bulunduğu sınıfta başarısız olduğu dersi/dersleri veya klinik uygulama/uy-
gulamaları tekrarlar ve bunları başardıktan sonra üst sınıfa geçer.

(2) AGNO’su en az 2.00 olan öğrenci herhangi bir dersinin F1, F2, F3, F4 olmaması
koşulu ile başarılı sayılır. Öğrenciler daha önce aldığı ve başarılı olduğu dersleri not yükseltmek
için tekrar alamaz.

(3) Ortak zorunlu dersler ve seçmeli derslerden kalanlar mezun oluncaya kadar bu ders-
leri vermek zorundadır.

(4) Fakültede başarı notu değerlendirilmesinde mutlak değerlendirme sistemi uygula-
nır.
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Kayıt dondurma
MADDE 26 – (1) Öğrencilere; Fakülte Yönetim Kurulunun uygun göreceği haklı ve

geçerli nedenlerle bir defada en az bir, en çok iki yarıyıl izin verilebilir. İzinli olunan dönem
öğretim süresinden sayılmaz. Bu şekilde izin alan öğrenci eğitim-öğretime devam edemez, öğ-
renci kimliği alamaz ve izinli olduğu yarıyıl sonundaki sınavlara giremez. Öğrenciye verilen
izinlerin toplamı, normal öğrenim süresinin yarısını aşamaz. Ağır hastalık, kaza, yakınının ve-
fatı, doğal afetler ve bunun gibi belgelendirilebilen olağanüstü durumlar dışında izin başvurusu
en geç akademik takvimde belirtilen ders kayıt ve kayıt yenileme süresi içinde Fakülteye yapılır
ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından akademik takvimde belirtilen mazeretli kayıt yenileme
haftası içerisinde sonuçlandırılarak ilan edilir. İzin başvurusu birimince uygun görülen öğrenci
izinli sayıldığı yarıyıl/yılın katkı payı/öğrenim ücretini ödemez. İzin başvurusu birimince uygun
görülmeyen öğrenci, ekle-sil süresi içerisinde katkı payı/öğrenim ücretini yatırarak ders kayıt
ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlar. Eğitim-öğretim süresi içinde tutuklanan veya hüküm
giyen öğrenciler ya da ceza infaz kurumundayken Fakülteye kayıt hakkı kazanan ve kaydını
yaptıran hükümlü veya tutuklu öğrencilerin talep etmeleri halinde kaydının bulunduğu Fakülte
üst kurullarının kabul etmesi koşuluyla kayıt dondurma işlemi yaptırılabilir.

(2) Kayıt dondurma isteğinde haklı ve geçerli mazeretler şunlardır:
a) Sağlık raporu ile belgelenmiş sağlık ile ilgili mazeretinin olması.
b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı

alt bendi uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısı ile öğrenime Yük-
seköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi.

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı
ile doğal afetler nedeni ile öğrencinin eğitimine ara vermek zorunda kalması.

ç) Birinci derecede kan bağı bulunan akrabaların ağır hastalığı halinde, bakacak başka
kimsenin bulunmaması nedeni ile öğrencinin eğitimine ara vermek zorunda kaldığını belgele-
mesi ve Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi.

d) Ekonomik nedenlerle öğrencinin öğrenimine devam edememesi.
e) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde öğrencinin, öğrencilik sıfatını
kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen haller.

f) Öğrencinin hangi sınıfta bulunursa bulunsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin
kaldırılması suretiyle askere alınması.

g) Öğrencinin tutukluluk hali.
ğ) Fakülte Yönetim Kurulunun mazeret olarak kabul edeceği ve Üniversite Yönetim

Kurulu tarafından onaylanacak diğer durumlar.
(3) Öğrenci kayıt dondurma başvurusunu, nedenleri ve belgeleri ile birlikte, akademik

takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihlerinin bitiminden itibaren en geç on beş gün içinde
Dekanlığa yapmak zorundadır. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular, geç sunulan raporlar
işleme konulmaz. Sağlık mazereti kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez
ve sınavlara giremez.

(4) Hastalık, doğal afetler, tutukluluk, mahkûmiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması
gibi önceden öngörülmeyen ve bilinmeyen nedenlerle yarıyıl süresi içinde de kayıt donduru-
labilir. Bu durumda, olayın meydana gelişinden itibaren on beş günlük süre içinde başvurmak
zorunludur. Belirtilen sebeplerin sınav döneminde ortaya çıkması halinde, aynı yolla işlem ya-
pılır. Öğrenci kayıt dondurduğu dönemin başından itibaren öğrenimine devam eder.

(5) Öğrenci, kayıt dondurma süresinin bitiminde, normal kayıt döneminde kaydını yap-
tırmak suretiyle, kaydını dondurduğu öğretim durumundan başlayarak öğrenciliğe devam eder.
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Kayıtları iki yarıyıl süre ile dondurulmuş öğrencilerden birinci yarıyıl sonunda öğrenimlerine
devam etmek isteyenlerin, bir dilekçe ile Dekanlığa başvurmaları gerekir. Başvuru, Fakülte
Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(6) Haklı ve geçerli mazereti kabul edilen öğrencilerin öğrenim süreleri, öğrencilerin
talebi üzerine, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile dondurulur. Öğrenciler haklı ve geçerli ma-
zeretleri nedeniyle, mazeretlerini belgelemek şartıyla veya öğrenim ve eğitimlerine katkıda
bulunacak yurt dışı burs, staj ve araştırma imkânlarının doğması halinde, Fakülte Yönetim Ku-
rulu kararıyla eğitim-öğretim süresince en çok iki kez ve en fazla bir yıl kayıt dondurabilir.
Askerlik sebebiyle kayıt donduran öğrencinin, terhis olduğu yıla kadar kaydı dondurulur.

İlişik kesme
MADDE 27 – (1) Öğrencilerin, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetme-

liği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olmaları halinde Üni-
versite ile ilişikleri kesilir.

(2) İlişiği kesilme durumunda olan öğrencilerin kayıt silme işlemi, Fakülte Yönetim
Kurulunun kararıyla yapılır.

(3) Kaydının silinmesini isteyen öğrencilerin, bir dilekçe ile Fakülteye şahsen başvur-
ması zorunludur ve ilişik kesme belgesi işlemlerini tamamlaması gerekir.

(4) İlişiği kesilen öğrenciye lise diplomasının aslı, fotokopisi alınmak suretiyle verilir.
Bu yolla ayrılan öğrencinin yeniden kaydı yapılmaz.

(5) Üniversiteden yatay geçiş yolu ile ayrılanların dosya muhteviyatı, geçiş yaptığı ku-
rumun/birimin yazısı üzerine gönderilir. Gönderilen belgelerin fotokopisi öğrencinin dosya-
sında saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mezuniyet Koşulları, Mezuniyet Başarısının Derecelendirilmesi ve Diplomalar

Mezuniyet koşulları
MADDE 28 – (1) Öğrencinin öğrenimini tamamlamış ve mezun durumda kabul edil-

mesi için aşağıdaki koşulları sağlaması zorunludur:
a) Diş hekimliği eğitim-öğretim programının öngördüğü bütün dersleri bu Yönetmelik

hükümlerine göre başarı ile tamamlamak ve varsa diğer mezuniyet koşullarını yerine getirmiş
olmak.

b) Beş yıllık diş hekimliği eğitim-öğretim programının belirlediği 300 AKTS’lik toplam
kredi miktarını tamamlamış olmak.

c) En az 2,00 AGNO sağlamak ve Üniversite ile ilişiği kesilmemiş olmak.
ç) Öğrencinin sene başında sınıf koordinatörleri kontrolünde anabilim dalı ile birlikte

seçecekleri mezuniyet projesini, ilgili anabilim dalı öğretim üyesine/üyelerine sözlü olarak su-
nup, Dekanlık tarafından verilen tarihe kadar, basılı bir şekilde teslim etmiş olmak.

Mezuniyet başarısının derecelendirilmesi
MADDE 29 – (1) Diş hekimliği fakültesi eğitim-öğretim programının öngördüğü bütün

teorik, klinik ve pratik dersleri bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayıp AGNO’su
4,00 üzerinden 3,00-3,49 arasında olan öğrencilere başarı belgesi, AGNO’su 3,50 ve üzerinde
olanlara üstün başarı belgesi verilir. Bu durum öğrencinin diploma ekinde belirtilir.

Diplomalar
MADDE 30 – (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir:
a) Temel diş hekimliği bilimleri ön lisans diploması: Beş yıllık diş hekimliği eğitim

programını başarı ile tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilere; 18/3/1989 tarihli ve
20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamam-
layamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hak-
kında Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyanlara Temel Diş Hekimliği Bilimleri Ön Lisans
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Diploması verilir. Ön lisans diploması alan öğrenciler, mezun öğrenci kabul edilirler ve lisans
öğrenimine devam edemezler.

b) Diş hekimliği diploması: Beş yıllık diş hekimliği eğitimi programını başarı ile ta-
mamlayanlara Diş Hekimliği Diploması ve Diş Hekimi unvanı verilir. Diploma bir defaya mah-
sus olmak üzere verilir. Diplomanın kaybedilmesi ya da mahkeme kararına dayalı yapılan nüfus
kimlik bilgilerindeki değişiklik Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mezun Öğrencilere
Verilecek Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge doğrultusunda belirlenir.

(2) Mezun olmaya hak kazanmış ancak diploması henüz düzenlenmemiş mezunlar,
https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden Mezun Belgesi alabilir. Bu belge üzerinde doğru-
lama kodu (karekod) bulunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Öğrencilerin genel görünüş ve giyinişi

MADDE 31 – (1) Öğrencilerin genel görünüşü ve giyinişinin, Fakültenin ve diş he-
kimliği mesleğinin preklinik ve klinik şartları ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olması ge-
rekir.

Alet ve malzemelerin korunması

MADDE 32 − (1) Öğrenciler Fakülte tarafından kendilerine verilen ve sağlanan her
türlü laboratuvar ve diş hekimliği cihazlarının bakım, temizlik ve korunmasından sorumludur.
Hatalı kullanımdan doğan hasarlar ve kayıplar tespit edildiği takdirde ilgili öğrenci ya da öğ-
rencilerden tazmin edilir.

Tebligat

MADDE 33 – (1) Her türlü tebligat; öğrencinin Üniversiteye kaydı sırasında bildirdiği
adrese yapılmak veya öğrencinin bağlı olduğu birimde duyurulmak suretiyle tamamlanmış sa-
yılır.

(2) Kayıt yaptırırken bildirdikleri adresi değiştirdikleri hâlde bunu bağlı oldukları bi-
rimlere bildirmemiş olanlar veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrencilerin var olan
adreslerine bildirimin gönderilmesi durumunda, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Ka-
nunu hükümlerine göre kendilerine tebliğ edilmiş sayılır.

Disiplin

MADDE 34 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde; Yükseköğretim Kurumları
Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(2) Üniversiteden süreli olarak uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğ-
renim sürelerinden sayılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Fakülte Kurulu ve
Senato kararları ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik 2021-2022 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-
mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Rektörü yürütür.
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İstanbul Kent Üniversitesinden:

İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kent Üniversitesi Kadın ve Aile Ça-

lışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-
larına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Kent Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının 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 (KAMER): İstanbul Kent Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama

ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Mütevelli Heyet: İstanbul Kent Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
d) Rektör: İstanbul Kent Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: İstanbul Kent Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Fakülte, yüksekokul ve enstitü iş birliği ile akademide aile, toplumsal cinsiyet ve ka-

dın çalışmaları alanında çalışmalar yürütmek, toplumsal cinsiyet eşitliğinin eğitim içerisinde
yer almasına ve anlaşılmasına yardımcı olacak içerikler hazırlamak, akademik ve idari personel
arasında farkındalığı ve duyarlılığı arttırmak için eğitim ve bilinç arttırıcı faaliyetlerde bulun-
mak.

b) Aile, toplumsal cinsiyet ve siyaset, toplumsal cinsiyet ve insan hakları, toplumsal
cinsiyet ve iş hayatı gibi alanlarda disiplinler arası araştırmalara katkı sağlamak.

c) Aile, toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları üzerine uluslararası standartlarda eğitim
programı hazırlamak ve bu programın Üniversitede seçmeli ders olarak lisans eğitimine dâhil
edilmesi için çalışmalarda bulunmak.
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ç) Üniversite içerisinde ve kamuoyunda toplumsal cinsiyet eşitliği duyarlılığının geliş-
tirilmesine vesile olmak, kadın bireyin sosyo-ekonomik statüsünü yükseltmek amacıyla çalış-
malar yapmak, toplumsal cinsiyet eşitliği duyarlılığı geliştirmek amacıyla ilgili mevzuat hü-
kümleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve
diğer üniversitelerdeki merkezlerle iş birliği yapmak, projeler üretmek, bilimsel araştırmalar
yapmak.

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kadının siyasette ve iş yaşamında yaşadığı so-
runlar üzerine çözüm üretmek adına kurumlara danışmanlık yapmak.

e) Üniversite içerisinde her yıl aile, toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanında
disiplinler arası ortak çalışmalar yapılan ve sunulan bir platform oluşturmak.

f) Aile, toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları üzerine yapılan araştırmalardan elde
edilen sonuçların uygulayıcılara aktarılmasına katkıda bulunmak.

g) Üniversite öğrencilerinin lisans ve yüksek lisans düzeyinde toplumsal cinsiyet ve
kadın araştırmaları alanında gerçekleştirecekleri proje ve tez çalışmalarına teşvik etmek ve
bunlara akademik destek sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Aile, toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanları üzerine araştırmalar yapmak,

araştırmaları teşvik etmek, konferanslar, seminerler, toplantılar yapmak ve sempozyumlar dü-
zenlemek.

b) Aile, toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanları üzerine öneri, bilgi ve tecrübe
aktarımını ilgili kurullara sağlamak.

c) Aile, toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanlarında eğitim ile ilgili program
yapmak, eğitim, yönetim ve araçlarının geliştirilmesi için çalışmalar yapmak.

ç) Aile, toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanları ile ilgili eğitim faaliyetlerini
yürütmek, bu konuda koordinasyonu sağlamak ve araştırmalar yapmak.

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelerle
ve merkezlerle proje konularında iş birliği yapmak.

e) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre
aile, toplumsal cinsiyet eşitliği, toplumsal cinsiyet farkındalığı ve duyarlılığı, kadın hakları ve
kadın sorunları konularında araştırma, danışmanlık, eğitim ve benzeri hizmetler sunmak.

f) Merkezin amaçlarına uygun olarak yapılan araştırmalar, sempozyum ve çalışmalar
sonrasında ulusal ve uluslararası platformlarda, dergilerde süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak.

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, aile ve kadın çalışmaları konusunda eğitimi veya çalışmaları

olan Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için gö-
revlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.
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(2) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda kendisine vekâlet etmek üzere Yö-
netim Kurulu üyelerinden birini vekil olarak bırakır.

(3) Müdürün istifa etmesi veya altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunmaması
durumunda aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin faaliyetlerini amaçlarına uygun olarak yürütmek.
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemini belirlemek ve Yönetim Kuruluna

başkanlık etmek.
c) Araştırma birimi üyelerinin ve diğer personelin görevlendirilmesi ile ilgili işlemleri

yerine getirmek.
ç) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaçları, faaliyetleri ve bunlara dayalı olarak

yapılacak eğitim ve araştırma çalışmaları ile plan, bütçe ve programlarını hazırlamak ve Yö-
netim Kurulunun onayına sunmak.

d) Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak.
e) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının etkinliklerini düzenlemek, yü-

rütmek ve denetlemek.
f) Her yıl sonunda Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporu ile bir sonraki

yıla ait çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rek-
törün onayına sunmak.

g) Danışma Kurulunun gündemini belirlemek ve Danışma Kuruluna başkanlık yap-
mak.

ğ) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Merkezin faaliyet alanları ile ilgili ko-

nularda deneyimli olan Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi ve Rektör
tarafından görevlendirilen beş kişi olmak üzere toplam altı kişiden oluşur.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun doğal üyesi ve başkanıdır. Müdürün yokluğunda bu
görevi, Müdüre vekâlet eden Yönetim Kurulu üyesi yürütür.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yılda en
az dört defa toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde
Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(4) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan Yönetim Ku-
rulu üyesi aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.

(5) Görev süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla süreyle başka yerde görevlen-
dirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olan Yönetim Kurulu üyesinin yerine aynı usulle
yeni üye belirlenir. Bu şekilde görevlendirilen yeni üyelerin görev süresi, diğer üyelerin görev
süresi tamamlanana kadardır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdürün önerisi ile Merkezin amaçları doğrultusunda çalışma ve araştırma prog-

ramları yapmak.
b) Mevcut imkanlara göre uygulama ve araştırma alanları konusunda kararlar almak

ve uygulamak.
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c) Yeni araştırma, bütçe, ortaklık ve iş birliği ile ilgili kararları görüşüp onaylamak.
ç) Geçici veya daimi yeni araştırma birimlerini kurmak ve bunların görev sürelerini be-

lirlemek.
d) Merkezde yürütülen faaliyetlerin etik ve bilimsel kurallara, bu Yönetmelik ve ilgili

diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için gerekli
kararları ve önlemleri almak.

e) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Üniversitedeki konuyla ilgili fakülte ve anabilim
dalları, istekleri halinde ulusal ve uluslararası üniversiteler, enstitüler, araştırma merkezlerinde
görevli öğretim elemanları ile aile ve kadın çalışmaları alanlarında araştırma ve üretim yapan
yerli-yabancı özel sektör kuruluşlarında çalışan ve/veya aile ve kadın çalışmaları konusunda
tecrübeli kişiler arasından Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilen en az beş en
çok dokuz kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu yılda en az bir defa Müdürün çağrısı üzerine üye tam sayısının salt
çoğunluğuyla toplanır.

(3) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan Danışma Ku-
rulu üyesi tekrar görevlendirilebilir.

(4) Görev süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla süreyle başka yerde görevlen-
dirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olan Danışma Kurulu üyesinin yerine aynı usulle
yeni üye belirlenir. Bu şekilde görevlendirilen yeni üyelerin görev süresi, diğer üyelerin görev
süresi tamamlanana kadardır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari planlarını değerlendirmek ve Yönetim Kuru-

luna önerilerde bulunmak.
b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.
c) Merkezde yapılan araştırmalar ve üretilen teknolojilerin uygulamaları ve transferi

hakkında Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından kar-
şılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve
ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

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

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü yü-
rütür.
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Marmara Üniversitesinden:
MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Mer-

kezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve
çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin

amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının 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) Merkez (MÜSEM): Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Marmara Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Marmara Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; toplumun her kesiminin yaşam boyu öğrenim süre-

cinde yer alabilmesi için kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere yaygın eğitim
etkinliklerini sunmak üzere yüz yüze ve/veya uzaktan eğitim teknolojileri kullanılarak eğitim,
öğretim ve kurs programları düzenlemek, sabit veya gezici sınav organizasyonu planlamak,
hazırlamak ve uygulamak, ulusal ve uluslararası alanlarda her türlü belgelendirme ve/veya ser-
tifika ile ilgili sınav merkezi hizmeti vermektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Faaliyet alanına giren, genel katılıma açık eğitim etkinlikleri ve programlar düzen-

lemek.
b) Faaliyet alanı ile ilgili eğitim, sertifika programları, sınav ve benzeri etkinlikleri yüz

yüze, elektronik, uzaktan ve karma yöntemlerle vermek.
c) Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluş ve kişilere; ihtiyaç

duydukları alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim ve sertifika programları, kurslar,
seminerler, konferanslar, kongreler, çalıştay ile benzeri etkinlikler düzenlemek veya gerçek-
leştirilmesine aracılık etmek.

ç) Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç
duydukları alanlarda danışmanlık hizmeti vermek, Merkezin faaliyet alanı kapsamına yönelik
işbirlikleri yapmak.
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d) Üniversiteler, kamu kurumları ve özel sektör için soru hazırlama ve sınav hizmetleri
sunmak. Bu kapsamda ulusal ve uluslararası her türlü sınav organizasyonu gerçekleştirmek
veya gerçekleştirilmesine aracılık yapmak.

e) Mevzuat kapsamında içeriği kamu kurumları tarafından belirlenen aile danışmanlığı,
iş yeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı, iş sağlığı ve güvenliği ve benzeri eğitimler ile kamu
ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına hizmet içi eğitimler gibi mesleki eğitimleri düzenlemek.

f) Akreditasyon ve yeterlik veren kurumlar tarafından belirlenen esaslarla uyumlu olarak
ulusal ve uluslararası personel belgelendirme ve sertifikasyon eğitimleri düzenlemek, sınav
yapmak, sertifika ve katılım belgesi vermek.

g) Merkezin faaliyet alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası her türlü eserin süreli-süresiz
basım-yayım ve satışını yapmak.

ğ) Faaliyet türüne göre başarı belgesi, katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgeler ver-
mek.

h) Eğitsel, sosyal ve kültürel çalışmalara yönelik organizasyonlar yapmak ve bu alan-
larda ilgili birimler tarafından yapılacak organizasyonlara her türlü teknik, araç-gereç ve mal-
zeme desteği sağlamak.

ı) Merkezin amacıyla ilgili olan diğer faaliyetlerde bulunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda çalışmalarda bu-

lunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir.
Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin faaliyetleri ile ça-
lışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim eleman-
ları arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün ona-
yına sunar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak
bırakır. Göreve vekaletin kesintisiz altı aydan uzun sürmesi durumunda yeni bir Müdür görev-
lendirilir. Müdürün görevi 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.
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini belirlemek ve

toplantılara başkanlık etmek. Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma prog-
ramını uygulamak, açılan programların etkinliğini denetlemek.

c) Üniversite içinden veya dışından ilgili mevzuatı uyarınca Merkezde görev yapacak
akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek ve görevlendirmeleri ile ilgili teklifleri
Rektöre sunmak.

ç) Merkezin bünyesindeki görev dağılımını yapmak.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulunun uygun görüşü

alındıktan sonra Rektöre sunmak.
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e) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek, Merkezin yıllık bütçesini planlamak ve ha-
zırlamak.

f) Merkezin faaliyet alanlarına giren konularda ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği
yapmak, projeler hazırlamak.

g) Merkezin amaç ve faaliyetleri doğrultusunda Rektör tarafından verilen diğer görev-
leri yapmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdürün önerisi

üzerine Üniversitede tam gün çalışan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl
süre için görevlendirilen en az beş en fazla yedi üye dahil olmak üzere en fazla on üyeden olu-
şur. Görev süresi sona eren üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan görevinden
ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az altı kez salt çoğunlukla top-
lanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Art arda iki defa izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu
toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Müdürün teklifi ve Rektörün onayı ile sona erdirilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin genel strateji ve politikalarını oluşturmak, düzenlenecek çeşitli program-

larla ilgili faaliyetlerin koordinasyonunu ve değerlendirmesini yapmak.
b) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirmek ve gerekli kararları almak.
c) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu değerlendir-

mek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.
ç) Eğitim programları sonunda verilecek olan katılım belgesi, sertifika ve benzeri bel-

gelerin verilmesi ile ilgili esasları belirlemek.
d) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili sunulacak olan bütçe taslağını belirlemek.
e) İlgili mevzuat hükümleri ile verilen diğer görevleri yerine getirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları
MADDE 12 – (1) Merkezin çalışma konuları ile ilgili faaliyetlerin verimliliğini ve et-

kinliğini artırmak üzere sürekli veya geçici çalışma grupları oluşturabilir. Çalışma grupları,
Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulu kararıyla kurulur.

Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirile-
cek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hü-

kümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 15 – (1) 20/4/2003 tarihli ve 25085 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mar-

mara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (MÜSEM) Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11467 

—— • —— 
İstanbul 38. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11466 

—— • —— 
İstanbul Anadolu 4. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 11464 
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Yalova 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11497 

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

 
 11498 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

200.000 ADET BUPROPİON HCL 150 MG YAŞ SALINIMLI TABLET 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ihtiyacı “200.000 adet Bupropion 

HCL 150 Mg Yaş Salınımlı Tablet” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca 

hazırlanan malzeme listesi, varsa idari hususlar ve teknik şartamesine uygun şekilde, ihale ek 

şartları listesinde belirtilen şartlar dâhilinde açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle istekliler ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz IV No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, sair ihale evrakı 

Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte 

olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek 

Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

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

2. Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı 

ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3. Teklifler, 10.12.2021 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4. İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5. İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 

mektuplarında belirtilecektir. 

6. Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

 11608/1-1 
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7 KISIM LABORATUVAR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Veteriner 

Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ihtiyacı 7 Kısım Laboratuvar Malzemesi 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 (malzeme listesine göre) 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, 06/12/2021 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 aynı gün açılacaktır. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

kısım için ayrı ayrı kısmi teklifte de bulunabileceklerdir. 

7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

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

8- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 11650/1-1 
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2 KALEM LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden: 

2 Kalem Laboratuvar Cihazı Alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki 

esasları 20 inci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2021/782306 

1-İdarenin  

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Beytepe/Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0(312) 297 61 33-0(312) 297 65 42 

c) Elektronik posta adresi : bilars@hacettepe.edu.tr. 

2-İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Kalem Laboratuvar Cihazı Alımı 

 

1 HPLC/DAD Cihazı 1 adet 

2 
UV-Visibl, Floresans ve Luminesans Ölçümüne Olanak 

Sağlayan Mikroplaka Okuyucu Sistemi 
1 adet 

 

b) Teslim yeri : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi 

c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 90 takvim günü 

3-İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Toplantı odası 

b) Tarihi ve saati : 09.12.2021 Perşembe günü saat 14.00 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yeralan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge. 

4.1.8. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakca ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

İstekliler kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler şunlardır: 

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler 

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

4.3.2.1.Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından 

sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış 

olarak sunulacaktır. 

4.3.2.2. İstekli tarafından, önerilen ürün ile ilgili teknik şartnamede yer alan teknik 

kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, teknik şartnamenin tüm maddelerine şartnamedeki 

sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi ”başlığı 
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altında istekli firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi/kişiler tarafından tüm sayfaları 

imzalı ve kaşelenmiş olarak sunulacaktır. Bu dokümanda teklif edilen ürünün, marka ve modeli 

yer almalıdır. Bu cevaplar doküman ile karşılaştırıldığında herhangi bir uyumsuzluk bulunursa, 

isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. Madde sıra numarasına göre "evet-hayır" 

"okundu-anlaşıldı" ifadeleri yerine her maddeye uygun cevaplar verilecektir. 

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 

şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur. 

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

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir 

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 

görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da TR 

960001200154100006000107 numaralı Halkbank A.Ş. Hacettepe Tıp Fakültesi Şubesi hesabına 

vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan 

satın alınabilir. 

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

8-Teklifler 09.12.2021 Perşembe günü saat 14.00’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe 

Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma 

bürosu Beytepe/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9-İstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 takvim günüdür. 

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13- Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanunların hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 11625/1-1 
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TAŞINMAZIN YAPIM KARŞILIĞI KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 

T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, aşağıda 

nitelikleri belirtilen taşınmaz, Yap-İşlet-Devret modeline göre 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunu’nun 35/a maddesi hükmüne göre Kapalı Teklif usulü ile İmara Uygun Ticaret Alanı 

Olarak yapı yapmak şartı ile yapım karşılığı uzun süreli kiralanması için ihaleye çıkartılmıştır. 

İLİ : Şanlıurfa 

İLÇESİ : Merkez(Eyyübiye) 

MAHALLESİ : Beyşakası 

CİNSİ : Arsa 

YÜZÖLÇÜMÜ(m2) : 10.909,25 m² 

PAFTA NO : - 

ADA NO : 4943 

PARSEL NO : 3 

TAHMİN EDİLEN BEDEL : 19.189.730,65 -TL 

GEÇİCİ TEMİNAT : 575.691,92 -TL (Bu bedel tahmin edilen bedelin 

%3’üdür) 

İHALE GÜNÜ : 15.12.2021 

İHALE SAATİ : 10:00 

 İŞİN ADI : Şanlıurfa İli, Merkez (Eyyübiye) İlçesi, Beyşakası 

Mahallesinde bulunan, tapuda 4943 Ada, 3 Parsel 

sayılı, toplam 10.909,25 m² taşınmazın imara uygun 

ticaret alanı olarak yapı yapmak şartı ile 25 yıl 

süreyle yapım karşılığı kiralama işi 

VAKIFLAR MECLİSİ KARARI : 08.11.2021 tarihli ve 428 sayılı karar 

A) Yukarıda Vasıfları Belirtilen Taşınmazın Yapım Karşılığı Kiralanması ile İlgili 

Olarak; 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 08.11.2021 tarihli ve 428 sayılı Vakıflar Meclisi Kararı’na 

istinaden, 

Asgari olarak istenilen; 

1) Toplam sözleşme süresinin 25 (yirmibeş) yıl olarak belirlenmesi, 

2) İşin süresinin ve kira ödemelerinin, sözleşme tarihi itibariyle başlatılması, 

3) Kira bedellerinin; inşaat süresinin 1. Yılı aylık 3,300,00- TL+ (3.300,00-TL x ihale 

artış oranında) kira bedeli alınması, 2. ve 3. yıllarda ise aylık kira bedellerinin her yıl bir önceki 

yılın TÜFE (on iki aylık ortalamalara göre değişim) oranında arttırılarak belirlenmesi, 4. Yıl aylık 
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33.000,00 TL+ (33.000,00-TL x ihale artış oranı) kira bedeli alınması, müteakip yıllarda sözleşme 

süresi sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE oranında arttırılmasıyla 

bulunacak miktarın aylık kira bedeli olarak alınması, 

4) Yüklenicisi tarafından vakıf taşınmaz ve inşaat üzerine hiçbir suretle haciz, ipotek, 

teminat vb. yükümlülüklerin konulmaması, 

5) Yüklenicisince tüm masrafları karşılamak üzere; zemin etüt raporları, mimari, statik, 

mekanik, elektrik ve diğer tüm uygulama projelerinin ve hesaplarının idaremize sunulması, imar 

durumuna aykırı olmamak üzere uygulama projelerinin hazırlanarak, ilgili kurum ve 

kuruluşlardan onaylatılması, yapı ruhsatının alınması ve inşaatın tamamlanarak binanın işletmeye 

açılması, inşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın başka amaçla kullanılmaması, her 

türlü güvenliğin yüklenici tarafından sağlanması, 

6) İhale sonrası imarda iyileştirme olması, gelir getirici inşaat alanlarında artma olması 

halinde ihale oranında idare lehine yansıtılması, ekspertiz raporunda belirtilen kullanım dışında 

fonksiyon yüklenmesi halinde idare tarafından, ihalede oluşan kira bedellerinden az olmamak 

kaydıyla yeni kira bedellerinin belirlenmesi, 

7) Kamuya terk edilmesi gereken alanın 3194 sayılı kanunda belirtilen orana kadar olan 

kısmının bedelsiz terk edilmesi, terk oranının kanunda belirtilen oranın üzerinde olması halinde 

aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak defaten İdaremize ödenmesi, 

8) İlgili mevzuata aykırı herhangi bir nedenle; sözleşme süresinin bitiminden önce 

taşınmazın tahliye edilmesi halinde o tarihe kadar yapılmış olan tüm masrafların, hakların ve 

yapılan imalatların peşinen hiçbir hak talep etmeden bedelsiz olarak İdaremize terk ve teberru 

edilerek tüm hak ve yapılan imalatların İdaremize bırakılması, 

B) İhale Yukarıda belirtilen tarih ve saatte, Kamberiye Mahallesi, Kadri Eroğan Cad., No: 

8, Kat: 6, Haliliye/ŞANLIURFA adresinde bulunan Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünde 

toplanacak olan, İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır. 

C) İhaleye teklif verecek olan isteklilerin ihale dokümanlarını, 09.30 -12.00 ile 14.00 - 

16.00 saatleri arasında; Kamberiye Mahallesi, Kadri Eroğan Cad., No: 8, Kat: 6, 

Haliliye/ŞANLIURFA adresinde bulunan Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Sanat Eserleri ve 

Yapı İşleri Şube Müdürlüğü’nde görebilirler ve Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıf 

Katılım Bankası Şanlıurfa Şubesi nezdindeki TR91 0021 0000 0020 0006 3000 01 IBAN nolu 

hesabına 300,00 TL’nin yatırılarak dekontun ibraz edilmesi halinde temin edilebileceklerdir. 

D) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için; 

1) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, 

2) Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Belgesi, 

3) Noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri, 
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4) İstekliler adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza beyannamesi, 

5) İhaleye katılmaktan yasaklı olmadığına dair şartnamenin ekli örneğine uygun 

İhalelerden Yasaklılık Durum Formu, 

6) İsteklinin ortak girişim olması halinde ekli örmekte yer alan ortak girişim beyannamesi, 

7) İlgili Bankadan alınacak ekli örneğe uygun referans mektubu (Tahmin edilen bedelin 

%10' una kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi) 

8) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair 

belgeyi, 

9) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik 

Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belge veya e-Borcu 

Yoktur Belgesi, 

10) Benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesi veya ihale üzerinde kalırsa alt yüklenici 

çalıştırılması ile ilgili taahhütname, 

11) Teknik personel taahhütnameleri, 

12) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğünü belirtir yer gördü belgesini, 

13) Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıf Katılım Bankasındaki TR91 0021 

0000 0020 0006 3000 01 IBAN nolu hesabına nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı 

makbuzu veya Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına 2886 sayılı Yasaya göre alınmış ekli 

örneğe uygun geçici teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı) 

14) İstekli tarafından imzalanmış ihale şartnamesini, 

15) İhale şartnamesine ekli örneğe uygun olarak hazırlayacakları teklif mektuplarını 

koyacakları iç zarfı, 

Dış zarf içine koyarak 15/12/2021 günü ihale saati olan 10:00’a kadar Kamberiye 

Mahallesi, Kadri Eroğan Cad, No: 8, Kat: 6, Haliliye/ŞANLIURFA bulunan Şanlıurfa Vakıflar 

Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı’na vermiş olacaklardır. 

16) Teklifler ilanda belirtilen gün ve saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında 

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına verilecektir. 

17) İhalenin İsteklinin üzerine bırakılması ve sözleşme yapılması ile ilgili her türlü vergi, 

resim, harç vb. giderler yüklenici tarafından karşılanacaktır. 

18) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya 

dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış 

bulunursa ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa bozularak kesin teminat irat 

kaydolunur. 

19) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 11544/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İLANI 

İlanın Çıkılacağı Yer: 
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 

Bölümü 

Kadro Ünvanı: 
Araştırma 

Görevlisi 
Duyuru Başlama Tarihi: 29.11.2021 

Kadro Sayısı: 1 Son Başvuru Tarihi: 13.12.2021 

Kadro Derecesi: --- Ön Değerlendirme Tarihi: 15.12.2021 

Ales Puanı (sayısal 

veya eşit ağırlık): 
70 Sınav Giriş Tarihi: 20.12.2021 

YDS (İngilizce)/Dengi 

(İngilizce): 
85 Sonuç Açıklama Tarih: 23.12.2021 

Başvuru Tipi: Şahsen 
Sonuçların Açıklanacağı 

İnternet Adresi: 
http://iaed.bilkent.edu.tr 

Başvuru Yeri: 

İ.D. BİLKENT ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE 

MİMARLIK  FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK  VE ÇEVRE TASARIMI 

BÖLÜMÜ 

Üniversiteler Mah. 1608. Cd. No:50 Kat: 2 Oda: FF205A Bilkent 

Çankaya / Ankara. e-posta: iaed@bilkent.edu.tr 

Özel Şartlar: 

1. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı lisans derecesi sahibi olmak, 

2. Lisans ortalaması en az 3.00 olmak, 

3. Doktora tez çalışmalarını tam zamanlı olarak İç Mimarlık Bölümlerinde Bina Bilimi 

alanında sürdürüyor ve doktora yeterlik sınavını başarılı olarak geçmiş olmak, 

4. Bina Bilimi alanında en az bir tane ulusal ve uluslararası hakemli makale yayınlamış 

olmak, 

5. Doktora öğrencisi olarak başvuru tarihinde 11. döneme başlamamış olmak, 

6. 2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır. 

Genel Şartlar: 

1. 657 sayılı kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak 

2. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten 

(say veya ea) en az 70 puan almış olmak 

3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, 

Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından 

(YDS / İngilizce) en az 85 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu 

puan muadili bir puan almış olmak, 
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4. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu tarafından 

onaylanmış olması gerekir. 

5. Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun  

hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim 

Kurulu kararıyla belirlenir. 

Unvan Şartları: 

1. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için en az lisans mezunu olmak ve ilana 

ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. 

2. ALES Sayısal ve Eşit Ağırlık’ tan en az 70 veya GRE Sayısal 157 ve Eşit Ağırlık’tan 

en az 150 puan almış olmak. 

İstenen Belgeler:  

1. Bilkent Üniversitesi Akademik Personel Başvuru Formu 

2. Detaylı özgeçmiş 

3. Lisans ve varsa yüksek lisans diploma fotokopileri (Belgeyi veren kurum veya noter 

onaylı) 

4. Denklik belgesi (Yurtdışından alınmış diplomalar için) 

5. Mezun olduğu lisans ve varsa yüksek lisans ile devam etmekte olduğu doktora 

programlarına ait transkriptlerin asılları 

6. Halen öğrenim gördüğü doktora programına ilişkin öğrenci belgesi 

7. Nüfus cüzdanı fotokopisi 

8. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tesbit Sınavı (YDS / İngilizce) Sonuç Belgesi veya ÖSYM 

tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınav sonuç belgesi (Aday, en az 85 puan almış olmalıdır. 12 

Aralık 2016’dan sonra alınmış belgeler kabul edilir.) 

9. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) veya GRE sonuç 

belgesi (Aday, ALES Sayısal ve Eşit Ağırlık’ tan en az 70 veya GRE Sayısal 157 ve Eşit Ağırlık’ 

tan en az 150 puan almış olmalıdır. 13 Aralık 2016’dan sonra alınmış belgeler kabul edilir.) 

10. Askerlik terhis / muafiyet / tecil belgesi (Erkek adaylar için) 

11. Vesikalık fotoğraf (2 adet - son altı ayda çekilmiş) 

 11419/1-1 

—— • —— 

Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 

Ata Mahallesi 46415 ada ve çevresinin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla 46415 ada 

doğrusu otopark alanında trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.P değişikliği, 

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 11390/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığı Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11610/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığı Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11611/1-1 
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Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 

Bölümü Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği” nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında 

yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi’nde belirtilen kriterleri sağlamak 

kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak 

“Öğretim Üyeleri” alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. 

Fakülte/ 

Yüksekokul 
Bölümü 

Kadro 

Unvanı 

Kadro 

Sayısı 
Aranan Koşullar 

Mühendislik 

ve Doğa 

Bilimleri 

Elektrik- 

Elektronik 

Mühendisliği 

Doçent 1 

1- Doktora derecesini Elektrik Mühendisliği

alanında tamamlamış olmak. 

2- Yeni nesil kablosuz iletişim sistemleri ve optik 

kablosuz iletişim sistem tasarımı alanlarında 

çalışmalar yapmak. 

3- Sinyal işleme ve altyapı alan ağları konularında 

deneyim sahibi olmak. 

4- Uluslararası standardizasyon süreçlerinde 10 

yıllık etkin tecrübeye sahip olmak 

Başvurular online olarak üniversitemiz web sayfasından https://ikakademikbasvuru.khas.edu.tr/ 

linkinden kabul edilecektir. Başvuran adayların ayrıca Akademik Etkinlik Puanları Tablosu (Ek-

1) linki üzerinden online Akademik Etkinlik Puan Tablosunu da doldurmaları gerekmektedir. 

Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ve eksik bilgi/belgesi olan 

adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Başvuru süresi: İlan tarihinden itibaren 15 gündür. 

Online başvuru sırasında sisteme yüklenmesi istenen evraklar aşağıda listelenmiştir: 

1. Özgeçmiş (YÖK formatlı), 

2. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, 

Doktora, Doçentlik belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış 

olması şarttır. 

3. Adayların KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi kapsamında hazırladıkları 

bilimsel dosyaları, 

4. Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge, 

5. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi, 

6. Kimlik belgesi, 

7. 1 adet fotoğraf. 

 11434/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve 

Samsun Müdürlüklerinde görev yapmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü 

maddesinin B fıkrası uyarınca 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 

yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 8 inci maddesi 

kapsamında ve esasların ekli 5 sayılı cetvelinde yer alan solist sanatçı, sanatçı ve sahne üstü ve 

sahne gerisinde 29/12/2022 tarihine kadar görev yapmak üzere, aşağıda belirtilen branş ve sayıda 

sözleşmeli personel alınacaktır. Bu tarihten sonra, durumları uygun olanlar ile; ihtiyaç, başarı, 

disiplin durumu ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce gerek görülen diğer kriterler 

yönünden yapılacak değerlendirmeye göre yeniden sözleşme yapılabilecektir. 

 

ANKARA DOB MÜDÜRLÜĞÜ 

SANATÇI POZİSYONLARI SAHNE ÜSTÜ VE GERİSİNDE GÖREV YAPAN PER. POZ. 

KORO SANT. (TENOR) 1 SAHNE IŞIKÇISI 2 

KORO SANT. (BAS) 1 SAHNE MAKİNİSTİ 4 

BALE SAN. (MDT) 2 KADIN GARDROP 1 

BALE SAN. (KLASİK) 2 BUTAFOR 1 

ORKESTRA SAN. (VURMALI SAZLAR) 1 HEYKELTIRAŞ 1 

  LUTİYE 1 

  VİDEO PROJEKSİYON 1 

  BOYACI 1 

  AKSESUARCI 1 

TOPLAM 7 TOPLAM 13 

 

İSTANBUL DOB MÜDÜRLÜĞÜ 

SANATÇI POZİSYONLARI  SAHNE ÜSTÜ VE GERİSİNDE GÖREV YAPAN PER. POZ.  

OPERA SOLİST SANATÇI 1 VİDEO PROJEKSİYON 1 

BALE SANATÇISI (MDT) 1 SAHNE SESÇİSİ 2 

BALE SANATÇISI (KLASİK) 1 SAHNE IŞIKÇISI 2 

KORO SANT. (SOPRANO) 1 PERUKACI 2 

KORO SANT.(ALTO MEZZO SOP.) 1 SAHNE MEKANİKÇİSİ 1 

ORKESTRA SANT. (OBUA) 1 SAHNE MAKİNİSTİ 5 

ORKESTRA SANT. (FLÜT) 1 ORKESTRA DÜZENLEYİCİ 1 

ORKESTRA SANT. (KLARNET) 1 AKORTÇU 1 

  KADIN TERZİ 2 

  ERKEK TERZİ 2 

  KUNDURACI 2 

  MASÖR 2 

  SAHNE DEMİRCİSİ 1 

  HEYKELTIRAŞ 1 

TOPLAM 8 TOPLAM 25 
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İZMİR DOB MÜDÜRLÜĞÜ 

SANATÇI POZİSYONLARI  SAHNE ÜSTÜ VE GERİSİNDE GÖREV YAPAN PER. POZ.  

ORKESTRA SANT. (KORNO) 1 KADIN GARDROP 1 

ORKESTRA SANT. (KONTRBAS) 1 MAKYÖZ 1 

ORKESTRA SANT. (VİYOLONSEL) 1 SAHNE MAKİNİSTİ 2 

  SAHNE IŞIKÇISI 1 

TOPLAM 3 TOPLAM 5 

 

MERSİN DOB MÜDÜRLÜĞÜ 

SANATÇI POZİSYONLARI  SAHNE ÜSTÜ VE GERİSİNDE GÖREV YAPAN PER. POZ.  

ORKESTRA SANT. (FAGOT) 1 SAHNE MAKİNİSTİ 3 

ORKESTRA SANT. (KORNO) 1 KADIN GARDROP 1 

ORKESTRA SANT. ( FLÜT) 1 MASÖR 1 

TOPLAM 3 TOPLAM 5 

 

ANTALYA DOB MÜDÜRLÜĞÜ 

SANATÇI POZİSYONLARI  SAHNE ÜSTÜ VE GERİSİNDE GÖREV YAPAN PER. POZ.  

KORO SANAT. (SOPRANO) 1 VİDEO PROJEKSİYON 1 

  MİHMANDAR MÜTERCİM  1 

  MASÖR 1 

  KONDÜVİT 1 

  ŞAPKA ÇİÇEK 1 

  BÜRO PERSONELİ 2 

TOPLAM 1 TOPLAM 7 

 

SAMSUN DOB MÜDÜRLÜĞÜ 

SANATÇI POZİSYONLARI  SAHNE ÜSTÜ VE GERİSİNDE GÖREV YAPAN PER. POZ.  

ORKESTRA SANAT. (VİYOLA) 1 SAHNE MAKİNİSTİ 3 

ORKESTRA SANAT. (VİYOLONSEL) 1 SAHNE SESÇİSİ 1 

BALE SANATÇISI (KLASİK) 2   

TOPLAM 4 TOPLAM 4 

A- GENEL ŞARTLAR: 

1- Değerlendirmeye katılacak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. 

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2), (3), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde 

belirtilen genel şartlar ile birlikte aşağıda belirtilen özel şartlar aranır. 
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B- ÖZEL ŞARTLAR: 

1- Opera Solistleri, Koro ve Orkestra Sanatçıları için yurt içinde veya yurt dışında müzik 

ve sahne sanatları eğitimi veren fakülte, akademi ve konservatuvarlarda lisans düzeyinde mezun 

olmak. Yapılacak dinleti, uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak. 

2- Bale Solist Sanatçıları için, yurt içinde veya yurt dışında müzik ve sahne sanatları 

eğitimi veren fakülte, akademi ve konservatuvarların bale bölümünden (Modern dans sanatçıları 

için modern çağdaş dans bölümlerinden en az lisans düzeyi) en az lisans düzeyinde, Kordöbale 

için ise bale bölümünden (Modern dans sanatçıları için modern çağdaş dans bölümlerinden veya 

klasik bale bölümlerinden en az lise düzeyi) en az lise düzeyinde mezun olmak. Yapılacak dinleti, 

uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak. 

3- Kurumumuz ile 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 

konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 8 inci maddesi kapsamında 

sözleşmesi bulunanların müracaatları kabul edilmeyecektir. (Figüran sözleşmeliler hariç) 

4- Adayların sınava vurmalı çalgılar dışında kendi enstrümanları ile gelmeleri zorunludur.  

5- Sınava girecek adaylar kendi eşlikçileri ile gelmeleri zorunludur. 

6- Adaylar Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun illerindeki Opera ve Bale 

Müdürlüklerinden birini tercih edebilecek olup, birden çok branşa müracaatlar kabul 

edilmeyecektir. 

7- Adaylar e-Devlet – Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu 

İşe Alım adresinden sınava başvuru yaparken B- ÖZEL ŞARTLAR maddesinde istenen belgeleri 

sınava girmek istediği Opera ve Bale Müdürlüğünün sistemden kontrol etmesini isteyeceklerdir.  

Mihmandar Mütercim İçin; 

a) Yükseköğretim kurumlarının İngiliz Dili/Eğitimi/Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık 

veya Çeviribilim bölümünden lisans düzeyinde mezun olmak. 

b) Bilgisayar programlarını yeterli düzeyde kullanma bilgisine sahip olmak, 

c) Opera bale ve tiyatro konularında genel kültüre sahip olmak, 

d) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak, 

Heykeltıraş için; 

a) Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Ana Sanat Dalı mezunu olmak, 

b) En az 3 yıl iş tecrübesine sahip olduğunu belgelendirmek, 

c) Opera bale ve tiyatro konularında genel kültüre sahip olmak, 

d) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak. 

Masör İçin; 

a) Yükseköğretim kurumlarının Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünden lisans 

düzeyinde mezun olmak,  

b) Gençlik ve Spor Bakanlığınca verilmiş olan masörlük belgesine sahip olmak veya en az 

3 yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgelendirmek, 

c) Opera, bale ve tiyatro konularında genel kültüre sahip olmak, 

d) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak. 

Makyöz İçin; 

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 
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b) En az 3 yıl deneyim sahibi olduğuna dair belge ile ilgili meslek kurslarını bitirdiğine 

dair belgeye sahip olmak  

c) Opera bale ve tiyatro konularında genel kültüre sahip olmak, 

d) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak. 

Orkestra Düzenleyicisi İçin; 

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,  

b) Sahne arkası ve sahne organizasyonlarında en az 3 yıl iş deneyimine sahip olduğunu 

belgelendirmek,  

c) Opera, bale ve tiyatro konularında genel kültüre sahip olmak, 

d) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak. 

Akortçu İçin; 

a) Müzik ve sahne sanatları eğitimi veren yüksekokul, fakülte, akademi ve 

konservatuvarlardan mezun olmak, 

b) Piyano mekaniği bilgisine sahip olmak, 

c) Opera, bale ve tiyatro konularında genel kültüre sahip olmak, 

d) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak. 

Sahne Sesçisi İçin; 

a) En az meslek/teknik liselerinin elektrik, elektronik bölümünden mezun olmak, 

b) En az 3 yıl iş tecrübesine sahip olduğunu belgelendirmek, 

c) Seslendirme ekipmanlarını ve ses kayıt programlarını yeterli düzeyde kullanmak, 

d) Opera, bale ve tiyatro konularında genel kültüre sahip olmak, 

e) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak. 

Sahne Işıkçısı İçin; 

a) En az meslek/teknik liselerinin elektrik, elektronik bölümünden mezun olmak, 

b) En az 3 yıl iş tecrübesine sahip olduğunu belgelendirmek, 

c) Sahne ışık ekipmanları hakkında teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak, 

d) Opera, bale ve tiyatro konularında genel kültüre sahip olmak, 

e) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak. 

Butafor için; 

a) En az meslek/teknik liselerinin mobilya dekorasyon/tasarımı vb. bölümü mezunu 

olmak, 

b) En az 3 yıl iş tecrübesine sahip olduğunu belgelendirmek, 

c) Teknik resim çizme ve küçük el aletleri kullanabilme yeteneğine sahip olmak, 

d) Opera, bale ve tiyatro konularında genel kültüre sahip olmak, 

e) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak. 

Sahne Makinisti İçin; 

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 

b) Ahşap ve demir montajı işleri yapabilen ve bu alanlarda kullanılan küçük el aletlerini 

kullanabilme yeteneğine sahip olmak, 

c) Ağır yük kaldırabilme engeli ve görevini devamlı yapmasına engel bir hastalığı 

bulunmamak, 

d) Opera, bale ve tiyatro konularında genel kültüre sahip olmak, 

e) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak. 
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Kadın Terzi için; 

a) İlköğretim (Ortaokul) mezunu olanlar için, Mesleki Eğitim Merkezlerinden alınan, 

ustalık, kalfalık veya çıraklık belgelerinden en az birisine sahip olduğunu belgelendirmek ya da 

Mesleki ve Teknik Liselerin ilgili (moda tasarım, tekstil, giyim üretimi, dikim, el sanatları vb.) 

bölümlerinden mezun olduğunu belgelendirmek ya da Yükseköğretim kurumlarının bu alandaki 

ilgili bölümlerinden mezun olduğunu belgelendirmek, 

b) Bu alanda en az 3 yıl deneyim sahibi olduğunu belgelendirmek. (Bu branşa sadece 

kadın adaylar alınacaktır.) 

b) Opera, bale ve tiyatro konularında genel kültüre sahip olmak, 

c) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak. 

Erkek Terzi için; 

a) İlköğretim (Ortaokul) mezunu olanlar için Mesleki Eğitim Merkezlerinden alınan, 

ustalık, kalfalık veya çıraklık belgelerinden en az birisine sahip olduğunu belgelendirmek ya da 

Mesleki ve Teknik Liselerin ilgili (moda tasarım, tekstil, giyim üretimi, dikim, el sanatları vb.) 

bölümlerinden mezun olduğunu belgelendirmek ya da Yükseköğretim kurumlarının bu alandaki 

ilgili bölümlerinden mezun olduğunu belgelendirmek, 

b) Bu alanda en az 3 yıl deneyim sahibi olduğunu belgelendirmek. (Bu branşa sadece 

erkek adaylar alınacaktır.) 

c) Opera, bale ve tiyatro konularında genel kültüre sahip olmak, 

d) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak. 

Şapka Çiçekçi İçin; 

a) En az, meslek/teknik liselerinin moda tasarım ve tekstil bölümü mezunları ile 

üniversitelerin bu alandaki bölümlerinden mezun olanlar, 

b) Opera, bale ve tiyatro konularında genel kültüre sahip olmak, 

c) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak. 

Sahne Demircisi İçin; 

a) İlköğretim (Ortaokul) mezunu olanlar için, Eğitim Merkezlerinden alınan; metal 

doğrama alanı ile ilgili ustalık, kalfalık veya çıraklık belgelerinden en az birisine sahip olmak. 

Mesleki ve Teknik Liselerin ilgili (Metal İşçiliği, Metal Teknolojisi vb.) bölümlerinden mezun 

olmak ya da Yükseköğretim kurumlarının bu alandaki ilgili bölümlerinden mezun olmak, 

b) Bu alanda en az 3 yıl deneyim sahibi olduğunu belgelendirmek,  

c) Opera, bale ve tiyatro konularında genel kültüre sahip olmak, 

d) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak. 

Video Projeksiyon İçin; 

a) En az Yükseköğretim kurumlarının ilgili (fotoğraf, video vb.) bölümlerinden mezun 

olmak, 

b) Bu alanda en az 3 yıl iş deneyim sahibi olduğunu belgelendirmek, 

c) Opera, bale ve tiyatro konusunda genel kültüre sahip olmak, 

d) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak. 

Sahne Mekanikçisi İçin; 

a) Mesleki ve teknik liselerinin makine ya da mekatronik bölümlerinin herhangi birinden 

mezun olmak veya Yükseköğretim kurumlarının bu alandaki ilgili bölümlerinden mezun olmak,  
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b) Opera, bale ve tiyatro konularında genel kültüre sahip olmak. 

c) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak. 

Kunduracı İçin; 

a) En az, İlköğretim (Ortaokul) okullarından mezun olanlar için, Eğitim Merkezlerinden 

alınan; Ayakkabı/Saraciye, Deri ve Yan Ürünleri dalına ait ustalık, kalfalık veya çıraklık 

belgelerinden en az birisine sahip olmak. Mesleki ve Teknik Liselerinin ilgili (Ayakkabı Tasarım 

ve Üretimi veya Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi vb.) bölümünden mezun olmak ya da 

Yükseköğretim kurumlarının bu alandaki ilgili bölümlerinden mezun olmak, 

b) Opera, bale ve tiyatro konularında genel kültüre sahip olmak, 

c) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak. 

Kadın Gardrop İçin; 

a) En az kız meslek/teknik lisesi giyim, tekstil veya tekstil ile ilgili bölümlerinin birinden 

mezunu olmak ya da üniversitelerin bu alanlardaki ilgili bölümlerinden mezun olmak, (Bu branşa 

sadece kadın adaylar alınacaktır) 

b) Terzilik konusunda en az 3 yıl deneyimli olduğunu belgelendirmek, 

c) Opera, bale ve tiyatro konularında genel kültüre sahip olmak, 

d) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak. 

Boyacı İçin; 

a) En az lise ve dengi okul mezunu olmak, 

b) Bu alanda en az 3 yıl deneyimli olduğunu belgelendirmek, 

c) Opera, bale ve tiyatro konularında genel kültüre sahip olmak, 

d) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak. 

Aksesuarcı için; 

a) En az lise ve dengi okul mezunu olmak, 

b) Ağır yük kaldırabilme engeli ve görevini devamlı yapmasına engel bir hastalığı 

bulunmamak, 

c) Opera bale ve tiyatro konularında genel kültüre sahip olmak, 

d) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak. 

Lutiye İçin;  

a) Müzik ve sahne sanatları eğitimi veren yüksekokul, fakülte, akademi ve 

konservatuvarlardan mezun olmak. 

b) Opera bale ve tiyatro konularında genel kültüre sahip olmak. 

c) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak. 

Perukacı İçin; 

a) En az mesleki ve teknik liselerin ilgili (saç bakım, kuaförlük vb.) bölümlerinden mezun 

olmak ya da Yükseköğretim kurumlarının bu alandaki ilgili bölümlerinden mezun olmak.  

b) Bu alanda 3 yıl iş tecrübesine sahip olduğunu belgelendirmek, 

c) Perukacılık mesleğinde bilgisi, deneyimi ve bayan kuaförlüğü alanında kendini 

yetiştirmiş olmak, 

c) Opera, bale ve tiyatro konusunda genel kültüre sahip olmak, 

d) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak. 
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Büro Personeli İçin; 

a) Yükseköğretim Kurumlarından en az ön lisans düzeyinde mezun olmak, 

b) Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak, (MEB onaylı veya öğrenimi sırasında 

bilgisayar dersini aldığını belgelemek) 

c) Opera, bale ve tiyatro konularında genel kültüre sahip olmak, 

d) Yapılacak dinleti, uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak. 

Kondüvit İçin; 

a) Yükseköğretim Kurumu bünyesinde eğitim veren konservatuvarların opera - şan veya 

bale bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olmak, 

b) Opera, bale ve tiyatro konularında genel kültüre sahip olmak, 

c) Yapılacak dinleti, uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak. 

C- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ: 

Başvurular elektronik ortamda e-Devlet – Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü - 

Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ 

adresinde 29.11.2021 – 13.12.2021 tarihleri arasında yapılabilecektir. 

Adayların, son başvuru tarihi olan 13.12.2021 tarihi saat 23:59'a kadar başvuruda 

bulunmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra herhangi bir sebepten kaynaklanan 

problemlerden dolayı başvuruların kuruma ulaşmaması, kurumun sorumluluğunda değildir. 

Başvuruların incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartları haiz olup, sınava katılmaya 

hak kazanan adayların listesi, Kariyer Kapısı platformundan giriş yapılarak görüntülenebilecek 

olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Adaylar Kariyer Kapısı Platformuna giriş yaptıktan sonra sol menüde “Başvurularım” 

sayfasındaki “Bilgiler” butonuna tıkladıktan sonra “Aday Başvuru Bilgileri” sayfası açılacaktır. 

Bu sayfanın “Yazdır” butonu ile çıktı alınıp sınav günü sınav yerine getirmeleri gerekmektedir.  

Başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler yukarıda belirtildiği şekilde interaktif ortamda 

gönderilecek olup, bizzat veya posta yolu ile iletilen başvurular veya başvuru amaçlı belgeler 

işleme alınmayacaktır. Başvuru şartlarını taşımayan eksik, yanlış evrakla veya son başvuru 

tarihinden sonra yapılan başvurular işleme alınmayacaktır. Son başvuru tarihine kadar evraklarını 

eksiksiz ve hatasız olarak göndermeyenler sınava giremeyecektir. Bu şekilde sınava 

giremeyenlere karşı kurumun herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.  

D- BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER: 

1- T.C. Kimlik numarasının da yer aldığı yazılı özgeçmiş. 

2- Sınav ilanının “ B- ÖZEL ŞARTLAR” başlığı altındaki branşlar için istenilen öğrenim 

belgesi ile iş deneyim belgesi. 

E- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI 

1-Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu 

değerlendirmeye alınmayacaktır. Belgelerin incelenmesi sonucu, belirtilen şartlara haiz olup, 

sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Kariyer Kapısı 

(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) internet adresinden görüntülenecek olup, adaylara 

ayrıca tebligat yapılmayacaktır.  
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2- Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun 

olarak başvuru yapan adaylar, Müdürlüklerimizce gerçekleştirilecek olan dinleti, değerlendirme 

sözlü veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır. 

F- SINAV YERİ: 

1-Adayın başvuru yaptığı Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünde yapılacaktır. 

G- SINAV TARİHİ VE SAATİ : 

1-Sınav tarihleri ve saati adayların branşlarına göre e-Devlette kayıtlı mail adreslerine 

gönderilecektir. Ayrıca, adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden 

görüntüleyebilecektir. Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde 

hazır bulunmaları ve yanlarında, Adaylar Kariyer Kapısı Platformuna giriş yaptıktan sonra sol 

menüde “Başvurularım” sayfasındaki “Bilgiler” butonuna tıkladıktan sonra “Aday Başvuru 

Bilgileri” sayfası açılacaktır. Bu sayfada yer alan “Yazdır” butonuyla aldıkları çıktı ile fotoğraflı 

ve onaylı kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları 

gerekmektedir.  

H- SINAV ŞEKLİ: 

1- Sınav dinleti, uygulama veya değerlendirme şekilde yapılacaktır. 

2-Adaylara sınavda Ek 1’de belirtilen kendi alanları ile ilgili müfredat uygulanacaktır. 

Komisyon gerek gördüğü taktirde müfredatta belirtilen konuların dışında da adaylardan bilgi talep 

edebilecektir. 

I-SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ VE BAŞARI SIRALAMASI: 

1- Sınav komisyonu üyelerince her aday için verilecek puanlar 100 tam puan üzerinden 

hesaplanacaktır. Söz konusu sınavda üyelerin adaya vermiş olduğu puanların ortalaması alınarak 

adayın başarı sıralamasını belirlenecektir. Puan ortalaması olarak en az 70 tam puan alanlar 

başarılı sayılır. Eşit puan alanlardan mesleki öğrenim yapmış olanlar, her iki adayın da mesleki 

eğitim alması durumunda yaşı küçük olan aday tercih edilecektir. Alım yapılacak boş pozisyon 

sayısı kadar yedek aday ilan edilebilir. Sınavı kazanan asil adaylardan herhangi bir nedenle 

sözleşme imzalamaması halinde başarı sırasına göre yedek adaylar ile sözleşme yapılabilir. Yedek 

adayların hakları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren altı aydır. Bu sürenin bitiminden önce aynı 

pozisyon unvanına yönelik yeni bir sınav yapılması halinde bu sınavın ilan edildiği tarihte sona 

erer. 

J- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI: 

1- Sınavı kazanan asil ve yedek adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer 

Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Asil ve yedek adaylar ile sınavı kazanamayanlara ayrıca 

yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınav esnasında veya sonrasında gerçeğe aykırı beyanda 

bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.  

K- SINAV SONUÇLARINA YAPILACAK İTİRAZ: 

1-Sınav sonuçlarının ilanından itibaren 10 (on) gün içinde adayın sınava girdiği ildeki 

Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğüne yapılacaktır. İtiraz üzerine yapılan değerlendirme sonuçları, 

itirazda bulunan adayların itiraz dilekçelerinde belirtikleri adrese/e-posta adresine gönderilecektir. 

2-İlanen duyurulur. 
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Ek- 1 
6/6/1978 TARİH VE 7/15754 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE 

YÜRÜRLÜĞE KONULAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN 
ESASLARIN EK 8 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA VE ESASLARIN EKLİ 5 SAYILI 
CETVELİNDE YER ALAN UNVANLARDA GÖREV YAPACAK PERSONELE İLİŞKİN 
UYGULAMA MÜFREDATI 

KEMAN: 
a) W. A. Mozart Keman Konçertosu No.3, No.4 veya No.5’ ten biri, sadece 1 ve 2 nci 

bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli). 
b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden 

seçmeler. 
VİYOLA: 
a) C.Stamitz veya F.A.Hoffmesiter Viyola Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm, 

kadansıyla (Piyano eşlikli). 
b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden 

seçmeler. 
VİYOLONSEL: 
 a) J. Haydn Do Majör veya Re Majör Viyolonsel Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm 

kadansıyla (Piyano eşlikli).  
b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden 

seçmeler. 
KONTRABAS: 
a) C. D. V. Dittersdorf veya G. Bottessini Kontrabas Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci 

bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli). 
b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden 

seçmeler. 
FLÜT: 
a) W. A. Mozart Re Majör Flüt Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano 

eşlikli). 
b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden 

seçmeler. (Komisyon tarafından gerekli görüldüğü takdirde Deşifre parçalar Piccolo çalmayı da 
içerebilecektir.) 

OBUA: 
a) W. A. Mozart Do Majör Obua Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla 

(Piyano eşlikli). 
b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden 

seçmeler. (Komisyon tarafından gerekli görüldüğü takdirde Deşifre parçalar Korangle çalmayı da 
içerebilecektir.) 

KLARİNET: 
a) W. A. Mozart Klarinet Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano 

eşlikli). 
b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden 

seçmeler. (Komisyon tarafından gerekli görüldüğü takdirde Deşifre parçalar Basklarinet çalmayı 
da içerebilecektir.) 

FAGOT: 
a) W. A. Mozart Fagot Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli). 
b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden 

seçmeler. (Komisyon tarafından gerekli görüldüğü takdirde Deşifre parçalar Kontrafagot çalmayı 
da içerebilecektir.) 
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KORNO: 
a) W. A. Mozart Korno Konçertosu No.2, No.3 veya No.4’ ten biri, sadece 1 ve 2 nci 

bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli). 
b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden 

seçmeler. (Çalgının her tür transpozesi dahil!) 
TROMPET: 
a) J. Haydn Trompet Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli). 
b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden 

seçmeler. (Çalgının her tür transpozesi dahil!) 
TROMBON: 
a) F. David Trombon Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli). 
b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden 

seçmeler.  
TUBA: 
a) W.Williams Tuba Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli). 
b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden 

seçmeler. 
PİYANO: 
a) W. A. Mozart veya J. S. Bach Piyano Konçertolarından birisi, sadece 1 ve 2 nci bölüm, 

kadansıyla (Piyano eşlikli). 
b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra, opera, piyano 

eserlerinden seçmeler. (Önemli Opera eserlerinin piyano-şan indirgemelerinden komisyon 
tarafından belirlenecek seçmeler. Adaydan piyano partisini çalarken şan partisini söylemesi, 
komisyon tarafından belirlenecek bir eseri başka bir tona transpoze ederek çalması ve bir orkestra 
partisyonundan eseri deşifre etmesi beklenecektir.) 

ARP: 
a) G. F. Haendel Arp Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli). 
b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden 

seçmeler. (Piyano eşliği zorunluluğu aranmaz) 
TİMPANİ / VURMALI ÇALGILAR: 
a) Adayın kendi seçeceği Timpani, Marimba, Ksilofon, Trampet ve diğer vurmalı çalgıları 

kapsayan bir konçertonun tümü (Piyano eşlikli). 
b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden 

seçmeler. (Timpani ve tüm vurmalı çalgıları içerecektir!). 
 KORO SINAVLARI: 
a) Ses egzersizi 
b) Adayın belirleyeceği bir Mozart arya veya bir opera aryası 
c) Komisyonca belirlenecek bir deşifraj. 
BALE SINAVLARI:  
a) Klasik Bale sınavına girecek adaylar için bale dersi (Bar ve orta egzersizleri) 
b) Modern Dans Sınavına girecek adaylar için Bale dersi (Bar) ve modren dersi 
c) Adayın kendi seçeceği klasik bale yada modern dans varıatıonu sergilenecek. 
  KONDÜVÜT SINAVLARI: 
 Adayların nota takip etme yeterliliği, opera ve sahne sanatları konusundaki bilgileri 

değerlendirilecektir.  
 SAHNE ÜSTÜNDE VEYA ARKASINDA GÖREV YAPAN PERSONEL SINAVLARI : 
Sahne Işıkçısı, Sahne Sesçisi , Video Projeksiyon, Butafor, Boyacı, Erkek Terzi, Kadın 

Terzi, Kadın Gardrop, Orkestra Düzenleyici, Sahne Makinisti, Perukacı, Sahne Mekanikçisi, 
Kunduracı, Sahne Demircisi, Makyöz, Akortçu, Heykeltıraş, Lutiye, Şapka Çiçekçi, Masör, 
Aksesuarcı, Mihmandar Mütercim, Büro Personeli, adayların, uzmanlık alanları ile ilgili 
yetenekleri değerlendirilecektir.  11570/1-1 
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:  

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam 

edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına 

İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesi uyarınca, Bakanlığımızca 

gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 4 (dört) 

adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. 

Pozisyon 
Aylık Brüt Sözleşme  

Ücreti Katsayı Tavanı 

YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI ( JAVA ) 

( 1 kişi- Tam Zamanlı ) 
2 katına kadar 

YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (.NET) 

(1 kişi- Tam Zamanlı) 
2 katına kadar 

SISTEM UZMANI  

(1 kişi- Tam Zamanlı) 
2 katına kadar 

BİLGİ GÜVENLİĞİ UZMANI 

(1 kişi- Tam Zamanlı) 
4 katına kadar 

1. BAŞVURU ŞARTLARI 

A. GENEL ŞARTLAR 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları 

taşımak, 

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği 

bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki 

yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik 

bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji 

üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara 

denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 

mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 kat için başvuru yapabilirler) 

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 

büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ÖZEL ŞARTLAR maddesinde 

belirtilen mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; Bilişim 

Personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi 

ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde 

Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde Bilişim Personeli olarak 

geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.) 

B. ÖZEL ŞARTLAR; 

1) YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (JAVA) - (1 KİŞİ- TAM ZAMANLI -2 KATINA 

KADAR) 

1. Kurumsal Yazılım Geliştirme süreçlerine hakim olmak ve büyük ölçekli bilgi işlem 

birimlerinde Java veya Javascript teknolojileriyle en az 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak, 
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2. Nesne Yönelimli Programlama (Object Oriented Programming) konularında tecrübe 

sahibi olmak, 

3. Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) süreçleri konusunda bilgi sahibi olmak. 

4. Güvenli yazılım geliştirme, kod güvenliği, kod düzenleme (Refactoring), kodlama 

standartları ve standartların uygulanması konusunda bilgi sahibi olmak, 

5. Java veya Web API teknolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak, 

6. XML ve Web Servisleri (SOAP, WCF, REST) teknolojileri konusunda tecrübe sahibi 

olmak, 

7. CSS, JQUERY, Ajax, HTML, HTML5, XHTML gibi web teknolojilerine hâkim 

olmak, 

8. Bootstrap, Javascript, Typescript, AngularJS, ReactJS, VueJS veya NodeJS gibi ön yüz 

teknolojilerinde tecrübe sahibi olmak, 

9. Versiyon kontrol sistemleri (TFS, GIT, SVN) konusunda bilgi sahibi olmak, 

10. Mikroservis mimarisi ve DevOps konularında bilgi sahibi olmak, 

11. İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede MS SQL ve/veya 

PostgreSQL bilgisine sahip olmak, 

12. Websocket, loglama, izleme (monitör), güvenlik ve yetkilendirme konularında tecrübe 

sahibi olmak, 

13. Linux veya Windows tabanlı işletim sistemleri tecrübesine sahibi olmak. 

14. Tercihen İş Zekası ürünlerinde rapor geliştirmiş olmak 

2) YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (.NET) – (1 KİŞİ- TAM ZAMANLI -2 KATINA 

KADAR) 

1. Kurumsal Yazılım Geliştirme süreçlerine hakim olmak ve büyük ölçekli bilgi işlem 

birimlerinde .NET teknolojisiyle en az 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak, 

2. Nesne Yönelimli Programlama (Object Oriented Programming) konularında tecrübe 

sahibi olmak, 

3. Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) süreçleri konusunda bilgi sahibi olmak. 

4. Güvenli yazılım geliştirme, kod güvenliği, kod düzenleme (Refactoring), kodlama 

standartları ve standartların uygulanması konusunda bilgi sahibi olmak, 

5. .NET Core, .NET Framework, C#, ASP.NETMVC, Entity Framework, ASP.NET Web 

Forms veya Web API teknolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak, 

6. XML ve Web Servisleri (SOAP, WCF, REST) teknolojileri konusunda tecrübe sahibi 

olmak, 

7. CSS, JQUERY, Ajax, HTML, HTML5, XHTML gibi Web Teknolojilerine hâkim 

olmak, 

8. Bootstrap, Javascript, Typescript, AngularJS, ReactJS, VueJS veya NodeJS gibi ön yüz 

teknolojilerinde tecrübe sahibi olmak, 

9. Versiyon kontrol sistemleri (TFS, GIT, SVN) konusunda bilgi sahibi olmak, 

10. Mikroservis mimarisi ve DevOps konularında bilgi sahibi olmak, 

11. İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede MS SQL ve/veya 

PostgreSQL bilgisine sahip olmak, 

12. Websocket, loglama, izleme (monitör), güvenlik ve yetkilendirme konularında tecrübe 

sahibi olmak, 
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13. Linux veya Windows tabanlı işletim sistemleri tecrübesine sahibi olmak. 

14. Tercihen İş Zekası ürünlerinde rapor geliştirmiş olmak 

15. Tercihen herhangi bir coğrafi bilgi sistemi projesinde çalışmak 

3) SİSTEM UZMANI (1 KİŞİ- TAM ZAMANLI -2 KATINA KADAR) 

1. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde sistem uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış 

olmak ve bunu belgelemek, 

2. En az 5000 kullanıcıya sahip kamu kurum ve kuruluşlarında yahut özel sektördeki 

sistem merkezlerinde Sistem Yöneticisi olarak çalışmış olmak, 

3. Windows Server, Microsoft Active Directory, Exchange, Sharepoint Internet 

Information Services (IIS), Domain name Server (DNS), Dynamic Host Configuration Protocol 

(DHCP) , File Server, DFS Replication, Hyper-V, Print and Document Services, Windows 

Deployment Services (WDS), Windows Server Update Services (WINSUS), Failover Cluster, 

Multipath I/O konularında kurulum ve yönetim deneyimine sahip olmak, 

4. Active Directory sıkılaştırma, group policy vb. konularda ileri seviye bilgi sahibi 

olmak, 

5. Powershell scripting konusunda üst düzey deneyim sahibi olmak, 

6. System Center Configuration Manager (SCCM) ve System Center Operations Manager 

(SCOM) hakkında kurumsal ölçeklerde deneyimli olmak, 

7. İşletim sistemleri güvenliği, performans analizi, Log analizi, yama ve 

güncellemelerinin yüklenmesi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

8. İş sürekliliği (Business Continuity) veya felaketten kurtarma (Disaster Recovery) 

sistemlerinin planlama/kurulum süreçlerinde görev almış olmak, 

9. Windows Failover Cluster ve Replikasyon kurulum ve konfigürasyonunda bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak, 

10. Sanallaştırma teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak. Hyper-V ve VMware 

sanallaştırma sistemlerinin kurulum, konfigürasyon ve yönetim süreçlerinde tecrübe sahibi olmak, 

11. Veri depolama, yedekleme ve felaket kurtarma süreçlerinde yönetim, konfigürasyon 

ve problem çözme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

12. Storage ve SAN (Storage Area Network) fiber altyapısı, kurulum, konfigürasyon ve 

yönetim konusunda tecrübe sahibi olmak,  

13. Linux Sunucu kurulum ve konfigürasyon konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 

14. Fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log 

inceleme konularında tecrübeye sahip olmak, 

15. Web ve uygulama sunucusu yazılımları konusunda bilgi sahibi olmak performans ve 

monitor konusunda tecrübeli olmak, 

16. Microsoft SQL Hakkında bilgi sahibi olmak. 

17. SQL Cluster ve AlwaysOn gibi HADR (Yüksek Erişilebilirlik Felaket Kurtarma) 

konularında deneyimli olmak, 

Tercih Sebebi: 

18. “MCP: Microsoft Certfied Professional", "MCSA: Microsoft Certified Solutions 

Associate", "MCSE: Microsoft Certified Solutions Expert", Microsoft Certified Solution Expert 

Productivity, Microsoft Specialist: Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016, 

Microsoft Certified Solutions Expert: Cloud Platform and Infrastructure Charter Member, 

Microsoft Certified Solutions Expert: Server Infrastructure, sertifikalarına sahip olmak, 
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19. VMware vSphare Design Workshop, VMware VSP ve VMware VTSP eğitimlerini ve 

sertifikalarını almış olmak, 

20. Veeam TechExpert sertifikasına sahip olmak, 

21. Glassfish Uygulama Sunucusu Yönetimi Hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

22. Postgresql veritabanı yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

23. Nfs Sunucu yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

24. Linux, fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, 

güvenlik, log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak, 

4) BİLGİ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİ- TAM ZAMANLI- 4 KATINA KADAR) 

 Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu 

düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve 

kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel 

sektördeki sistem merkezlerinde Bilgi Güvenliği veya Sistem Uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl 

çalıştığını belgelemek, 

1. Active Directory, DHCP, DNS güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak. 

2. Linux İşletim Sistemi ve Güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak. 

3. Windows İşletim Sistemi ve Güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak. 

4. Firewall, Load Balancer, Mail Gateway, IPS, IDS, WAF, DDOS, AV, NAC ve PAM 

gibi güvenlik ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak, 

5. Web uygulamaları güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak, 

6. Penetrasyon (sızma ve zafiyet) testleri konusunda tecrübe sahibi olmak, 

7. Güncel saldırı türlerine ve saldırı amaçlı araçların kullanımına hakim olmak, 

8. Kablolu ve kablosuz ağ güvenliği konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 

9. Ağ sanallaştırma, micro segmentasyon konusunda bilgi sahibi olmak, 

10. Veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, 

11. Network güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak, 

12. Zafiyet tarama araçlarından (Nexpose, Nessus, Acunetix, Netsparker) en az birini ileri 

seviyede kullanabiliyor olmak, 

13. SIEM konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

14. 5651 sayılı kanun konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

15. ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak, 

16. Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak. 

17. Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak. 

18. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak. 

19. Takım çalışmasına yatkın olmak. 

20. Tercihen aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek: 

• Certified Ethical Hacker (CEH) 

• Licensed Penetration Tester (LPT) 

• GIAC Penetration Tester (GPEN) 

• OSCP (Offensive Security Certified Professional) 

2. İSTENİLEN BELGELER 

a) Fotoğraflı iş tecrübesini gösterir detaylı özgeçmiş, (Adayın kısa özgeçmişi e-Devlet 

üzerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmetinden yapılan 

başvuru esnasında yüklenecektir.) 
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b) SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkotlu 

belge, yapılan başvuru esnasında yüklenecektir.), 

c) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’da istenilen sertifikalar ile mesleki tecrübe 

veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar ve belirtilen belgelerin detaylı listesi tek bir 

doküman halinde hazırlanarak) başvuru esnasında yüklenecektir. 

3. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ (Başvuru dijital ortamda olacak evrak 

alınmayacak!) 

Başvurular elektronik ortamda e-Devlet – Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı - Kariyer Kapısı 

Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden 

29/11/2021-13/12/2021 tarihleri arasında yapılacaktır. 

Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI 

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun 

olarak başvuru yapan adaylardan, 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme 

Sınavı'nda (KPSS) alınan KPSS P3 puanının %70’i (yüzde yetmiş) ile son beş yıl içinde İngilizce 

dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği 

Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın %30’unun (yüzde otuz) toplamı esas 

alınarak her bir pozisyon için ayrı ayrı en yüksek puana sahip adaydan başlanarak oluşturulacak 

sıralamaya göre sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday Bilgi İşlem Dairesi 

Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü/uygulamalı sınava çağırılacaktır. 

KPSSP3 puanı 70’in altında olan ya da KPSS belgesi bulunmayan adayların KPSS 

puanlarının 70 olarak, geçerli yabancı dil puanı bulunmayanların yabancı dil puanlarının (0) 

olarak değerlendirilecektir. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın 

bulunması halinde bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir. 

Sözlü/Uygulamalı giriş sınavına katılacak adaylar bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden 

21/12/2021 tarihinde görüntüleyebilecektir. 

Sınava katılma hakkı elde edemeyen başvuru sahiplerine ayrıca bir bildirimde 

bulunulmayacaktır. 

Adaylar, giriş sınavına katılacakların listesine, isim listelerinin Kariyer Kapısı üzerinden 

ilan edildikten itibaren 3 (üç) iş günü içinde (24/12/2021 tarihi saat 17:30’a kadar) gerekçeleriyle 

birlikte, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına yazılı olarak itiraz edebileceklerdir. Süresi içerisinde 

başvurulmayan itirazlar kabul edilmeyecektir. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden sonra 

değerlendirilerek sonuçlandırılacak ve ilgililere yazılı olarak bildirim yapılacaktır. 

5. SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ 

Sözlü/uygulamalı sınav konuları, başvurulan pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel 

ve özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususları kapsamaktadır. Adayların kimlik tespitinde 

kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (TC Kimlik Kartı, Nüfus 

Cüzdanı, Ehliyet veya Pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınavlara 

alınmayacaklardır. Adaylar sözlü/uygulamalı sınav yeri ve tarihi bilgilerine Bakanlık web sayfası 

ve Kariyer Kapısı üzerinden erişebilecektir. Söz konusu ilân, sözlü/uygulamalı sınav tarihinden en 

az yedi gün önce yapılacaktır. 
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6. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI 

Personel seçimi, sınava katılan adayların sözlü/uygulamalı sınav sonucuna göre 

yapılacaktır. Sözlü/uygulamalı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan 

alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar aday asil 

olarak, asil aday sayısı kadar aday da yedek olarak belirlenecektir. Asil adaylara en geç on iş günü 

içinde postalanmak suretiyle bildirim yapılacaktır.  

Adaylar asil ve yedek durumlarına ilişkin sonuçlarını Kariyer Kapısı üzerinde 

görüntüleyebilecektir. Adaylar, tebligatın yapıldığı tarihten itibaren en geç 10 (on) iş günü 

içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak ve varsa istenecek 

belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır. İlan tarihinden itibaren 10 (on) iş günü 

içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe 

başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibariyle 15 (on beş) günü geçmeyen ve belgeyle ispat 

edilebilen makul bir mazeret bildirmeyen aday, hakkından feragat etmiş sayılacaktır. Hakkından 

feragat eden veya etmiş sayılan asıl adayların yerine, ilan edilen yedek adayların işe başlama 

işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanacaktır. Sözlü sınav notu 70’in altında 

olan adaylar boş kadro bulunsa dahi yerleştirmeye tabi tutulmayacaktır. 

Herhangi bir nedenle, ilan edilen pozisyonlardan birine müracaat yapılmaması, geçersiz 

sayılan müracaatlar veya sınav sonucunda yeterli sayıda başarılı aday çıkmaması gibi sebeplerle 

ilan edilen pozisyonların boş kalması durumunda, Bakanlık, bu pozisyonları ilan edilen diğer 

pozisyonlardan uygun gördüklerine aktarma hakkına sahiptir. 

7. ÜCRET 

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin 

(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı 

altında belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar 

olacaktır. Ancak Bakanlık, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya 

yetkilidir. Ayrıca, belirlenen sözleşme ücreti dışında personele herhangi bir ödeme 

yapılmayacaktır. 

8. DİĞER HUSUSLAR 

Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 

(beş) yıl süreyle geçerlidir. Asil olarak ilan edilen adaylar sözleşme imzalamadan önce, sunmuş 

oldukları belgelerin asıllarını idareye sunmak zorundadır. Sözlü/uygulamalı sınavı kazananlardan 

başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır 

ve sözleşme yapılmaz. Bunların sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında 

Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

9. İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Adres: SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı  

Mustafa Kemal Mahallesi 

Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu 7.Km) 

2151.Cadde No:154/A - 06510 Çankaya /ANKARA 

Tel: 4446100  

Web : www.sanayi.gov.tr  

 11555/1-1 
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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.  

1-Profesör kadrosu daimi statüde olup adaylar dilekçesinde; başvurmuş olduğu anabilim 

dalını belirtecek, varsa hizmet belgesi, yayın listesi, resmi kurumlarca onaylanmış veya e-

devletten temin edilmiş öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, fotoğraflı özgeçmişlerini, bilimsel 

yayımlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve 

bunlara ilişkin dokümanı eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten 

doktora, sanatta yeterlilik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, üniversite veya 

yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan belgelerini 1 (bir) takım dosya ve 5 (beş) adet 

flash bellek ile başvuru yapacaklardır. Adaylar dilekçesinde Doçentlik unvanını aldıktan sonra 

ilgili bilim alanında özgün yayımlarından birini başlıca araştırma eseri olarak belirteceklerdir. 

2-Doçent Kadrosu daimi statüde olup adaylar dilekçesinde; başvurmuş olduğu anabilim 

dalını belirtecektir. Fotoğraflı özgeçmiş, yayın listesi, resmi kurumlarca onaylanmış veya e-

devletten temin edilmiş öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, doçentlik belgesini (resmi 

kurumlarca onaylı sureti), varsa hizmet cetveli, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans 

tebliğleri ile bunlara yapılan atıflarını, bunlara ilişkin dokümanlarını, eğitim-öğretim 

faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans 

çalışmalarını, Üniversitelere veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan belgelerini 

1 (bir) takım dosya ve 3 (üç) adet flash bellek ile başvuru yapacaklardır. 

3-Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için adaylar dilekçesinde; başvurduğu anabilim dalını 

belirtecektir. Varsa hizmet belgesi, yayın listesi, resmi kurumlarca onaylanmış veya e-devletten 

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/PR. DRC. ADET ARANAN NİTELİKLER 

DİŞ HEKİMLİĞİ 

FAKÜLTESİ 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Protetik Diş 

Tedavisi 
3 1 

Doktorasını protetik diş tedavisi anabilim dalında 

yapmış olup, yumuşak astar maddeleri ile ilgili 

çalışması olmak. 

FEN EDEBİYAT 

FAKÜLTESİ 
Doçent Klasik Arkeoloji 1 1 

Doçentliğini arkeoloji alanında almış olup, nümismatik 

alanında çalışmaları olmak. 

İKTİSADİ VE 

İDARİ BİLİMLER 

FAKÜLTESİ 

Doçent Maliye Teorisi 1 1 
Doçentliğini maliye teorisi alanında almış olup, maliye 

tarihi alanında çalışmaları olmak. 

Doçent 
Uluslararası 

İlişkiler 
1 1 

Doçentliğini uluslararası ilişkiler alanında almış olup, 

enerji güvenliği ve küresel enerji politikaları alanlarında 

çalışmaları olmak. 

İLAHİYAT 

FAKÜLTESİ 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Arap Dili ve 

Belagati 
3 1 

Doktorasını Arap dili ve belagati bilim dalında yapmış 

olup, bu alanda çalışmaları olmak. 

KENEVİR 

ARAŞTIRMA 

ENSTİTÜSÜ 

Doçent 
Temel Bilimler 

ve Sağlık 
1 1 

Doktorasını ve doçentliğini anorganik kimya alanında 

almış olup, nanoteknoloji alanında çalışmaları olmak. 
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SAĞLIK 

BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

Profesör 

Doğum ve 

Kadın 

Hastalıkları 

Hemşireliği 

1 1 
Doçentliğini doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği 

alanında almış olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Acil Yardım ve 

Afet Yönetimi 
3 1 

Doktorasını sağlık yönetimi alanında yapmış olup, 

sağlık bilgi sistemleri ve örgütsel davranış konularında 

çalışmaları olmak. 

SPOR 

BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

Doçent 
Beden Eğitimi 

ve Spor 
1 1 

Beden eğitimi ve spor öğretmenliği lisans mezunu, 

doktorasını beden eğitimi ve spor eğitimi anabilim 

dalında yapmış ve doçentliğini spor bilimleri alanında 

almış olup, spor pedagojisi, beden eğitimi ve oyun 

alanlarında çalışmaları olmak. 

TIP FAKÜLTESİ 

Doçent Acil Tıp 1 1 

Doçentliğini ilgili alanda almış olup, künt göğüs travması 

ve karbonmonoksit zehirlenmesi konularında 

çalışmaları olmak. 

Doçent Acil Tıp 1 1 

Doçentliğini ilgili alanda almış olup, yatak başı 

ultrasonografi ve spinal immobilizasyon konularında 

çalışmaları olmak. 

Doçent 
Ortopedi ve 

Travmatoloji 
1 1 

Doçentliğini ilgili alanda almış olup, pelvis kırıklarının 

cerrahi tedavileri üzerine çalışmaları olmak. 

EĞİTİM 

FAKÜLTESİ 
Doçent 

Sosyal Bilgiler 

Eğitimi 
1 1 

Doçentliğini sosyal bilgiler eğitimi alanında almış olup, 

sosyal bilgiler öğretim programı üzerine çalışmaları 

olmak. 

ZİRAAT 

FAKÜLTESİ 
Doçent Entomoloji 1 1 

Doçentliği entomoloji alanında almış olup, diptera 

konusunda çalışmaları olmak. 

Başvuru Adresi: Profesör ve Doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığına, Doktor 

Öğretim Üyesi Kadrosu içinde ilgili birime şahsen veya posta/kargo ile başvuru yapılacaktır.  

Müracaat tarihleri: 29/11/2021-13/12/2021 Pazartesi günü saat 17.00 kadar, 

AÇIKLAMALAR:  

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. 
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Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim 

üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların, 657 sayılı kanunun 48. maddesindeki genel şartları ve 

"Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle İlgili 

Yönerge"sinde istenen özellikleri sağlamaları gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına kurum içi başvurular http://bys.ktu.edu.tr/, kurum dışı 

başvurular ise https://online.ktu.edu.tr/ adresinden elektronik olarak yapılacak olup, ayrıca adaylar 

2547 sayılı kanunun 23. maddesindeki şartları sağlamaları gerekmekte olup, dilekçelerinde 

başvurdukları kadroyu belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, ÖSYM Başkanlığı 

tarafından geçerliliği kabul edilen dil belgesi, lisans, uzmanlık diplomalarının onaylı örnekleri ile 

özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlarından oluşan dosyayı Personel Daire Başkanlığına 

göndereceklerdir. 

GENEL AÇIKLAMALAR  

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların YDS'den 65 veya eşdeğerliliği kabul 

edilen bir sınavdan bu puanın eşdeğeri bir puanı almış olmaları gerekmektedir. 

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) 

çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek 

ibraz edeceklerdir. 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmış olması şarttır. 

Başvurular Resmi Gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde 

yapılacaktır. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle 

İlgili Yönerge"ye Üniversitemiz www.ktu.edu.tr/personel web sayfasındaki mevzuat kısmından 

ulaşabilirsiniz. 

İlgililere duyurulur. 

İLAN 

NO 
Birim Bölümü 

Anabilim 

Dalı 

Kadro 

Unvanı 

Kadro 

Der. 

Kadro 

Adedi
Açıklama 

393 
Tıp 

Fakültesi 

Cerrahi 

Tıp 

Bilimleri 

Genel 

Cerrahi 

Dr.Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Cerrahi onkoloji yan dal 

uzmanlık belgesine ve 

endoskopi sertifikasına 

sahip olmak. 

  Toplam 1  
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Adıyaman Üniversitesi Astrofizik Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

–– Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim

ve Sınav Yönetmeliği

–– İstanbul Kent Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

–– Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği

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.


