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ATAMA KARARLARI
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YÖNETMELİKLER
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETEN
TESİSLERDE KULLANILAN YERLİ AKSAMIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 24/6/2016 tarihli ve 29752 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(5) Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesislerinde kullanılmak üzere ilk defa üretimi gerçekleştirilmiş, Tip Belgelendirmesine başlanmış ancak Tip Belgelendirmesi tamamlanmamış
aksam ve/veya bütünleştirici parçalar için birinci fıkrada yer alan ilgili standardın gerektirdiği
sertifikalar (Tip Sertifikası ve/veya Ürün Sertifikası veya Birim Doğrulama Sertifikası) temin
edilinceye kadar, başvuru sahibi belgelendirmeye esas standardın kapsamında bulunan sertifikalardan (Prototip Belgesi, Tasarım Doğrulama Sertifikası, Tasarım Esaslı Değerlendirme Sertifikası, İmalat Uygunluk Sertifikası, Son Değerlendirme Sertifikası ve benzeri) biri veya birkaçını Ek-5’teki başvuru dilekçesi ile birlikte TSE’ye; Ek-5/Lahika-1’deki taahhütnameyi Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunar. Bu kapsamda TSE tarafından üçüncü
fıkraya göre düzenlenecek Sertifika Uygunluk Belgesi, başvuru sahibi tarafından Bakanlık
ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulur. Aksi takdirde başvurular değerlendirmeye
alınmaz.
(6) Beşinci fıkraya göre başvuru yapanlar, Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği
kuruluşa yaptıkları başvuru tarihinden itibaren en geç 18 ay içerisinde birinci fıkrada yer alan
sertifikaları tamamlayıp Ek-5’teki başvuru dilekçesi ile TSE’ye müracaat ederek üçüncü fıkra
kapsamında TSE’den nihai Sertifika Uygunluk Belgesini alır ve dördüncü fıkra kapsamında
Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunar. Aksi takdirde 9 uncu maddenin
beşinci fıkrasındaki ve Ek-5/Lahika-1’de yer alan taahhütnamedeki cezai hükümlere göre işlem
tesis edilir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Sertifika uygunluk süreci devam eden rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesislerine
ilişkin başvurular
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 2020 yılına ilişkin olarak 8 inci maddenin beşinci fıkrası
kapsamında yer alan üretim tesisleri için yapılacak başvurular, 4 üncü madde ve 8 inci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen bilgi ve belgeler ile birlikte, 11 Ekim 2019 tarihine kadar Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulur. Söz konusu başvurulardan eksik
ve/veya yanlış evrak tespit edilen başvurular için en geç 15 Ekim 2019 tarihine kadar eksik
ve/veya yanlış evraklar Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluş tarafından ilgili
başvuru sahiplerinin KEP adreslerine gönderilir. Başvuru sahibi, bu başvurulara ilişkin eksik
ve/veya yanlış evrakları doğru bir şekilde yeniden düzenleyerek 25 Ekim 2019 tarihine kadar
Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunar. Aksi takdirde, başvuru değerlendirmeye alınmaz.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin Ek-5’inden sonra gelmek üzere ekteki EK-5/Lahika-1
eklenmiştir.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
24/6/2016

29752

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
19/6/2017
30091
228/7/2017
30137
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Sağlık Bakanlığından:
KAMU SAĞLIK TESİSLERİ RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kamu sağlık tesislerinin dengeli dağılımı,
hizmetin kaliteli ve verimli sunulması için sağlık tesisleri ile bünyesindeki merkez, ünite ve
birimlerin ruhsatlandırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, Devlet üniversiteleri, belediyeler, organize sanayi bölgeleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları bünyesindeki
sağlık tesisleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki sağlık teşkillerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve ek 11 inci maddesi ile 1 sayılı
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 355 inci maddesinin
birinci fıkrasının (c) bendi ve 508 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Sağlık Bakanını,
b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
c) Faaliyet izin belgesi: Ruhsatlandırılmış sağlık tesisleri bünyesindeki merkez, ünite
ve birimler için Bakanlıkça düzenlenen ve ruhsat belgesinin unsuru olan Ek-4c’de yer alan belgeyi,
ç) Geçici ruhsat belgesi: Sağlık tesisleri ile bağlı birimlerinin bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale gelinceye kadar geçerli olmak üzere Bakanlık tarafından geçici olarak düzenlenen Ek-4b’de yer alan belgeyi,
d) Genel Müdürlük: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
e) İlgili birim: Sağlık tesisinin faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmekle görevli
Bakanlık hizmet birimini,
f) Komisyon: İl sağlık müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ruhsatlandırmaya esas inceleme ve değerlendirme komisyonunu,
g) Müdürlük: İl sağlık müdürlüğünü,
ğ) OSB: Organize Sanayi Bölgesini,
h) Özellikli sağlık hizmetleri: İlgili sağlık hizmetinin gereklerine uygun özel projelendirilmiş fiziki şartlara sahip, nitelikli ve yetişmiş sağlık insan gücü, ileri teknoloji ve/veya yüksek yatırım maliyeti gerektiren Bakanlık planlamasına tâbi sağlık hizmetlerini,
ı) Ruhsat belgesi: Sağlık tesislerinin bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine
uygun olarak faaliyet göstereceğine dair Bakanlık tarafından düzenlenen Ek-4a’da yer alan
belgeyi,
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i) Sağlık tesisi: Sağlık hizmeti sunmak üzere oluşturulan sağlık yapıları ile sağlık insan
gücü, araç, gereç ve tıbbi donanım şartlarını taşıyan, hizmet rolüne göre eğitim ve araştırma
hizmeti de verebilen Bakanlık, Devlet üniversiteleri, belediyeler, OSB’ler ve diğer kamu kurum
veya kuruluşları bünyesinde açılan tesisleri,
j) Üniversite: Devlet üniversitelerini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Sağlık Tesisi Türleri
Birinci basamak sağlık tesisleri
MADDE 5 – (1) Birinci basamak sağlık tesisleri, ilgili mevzuatında tanımlanan, hastaların ayakta teşhis ve tedavilerinin yapıldığı sağlık tesisleridir.
(2) Birinci basamak sağlık tesisleri şunlardır:
a) Bünyesinde birinci basamak sağlık tesisi bulunan ilçe sağlık müdürlüğü.
b) Toplum sağlığı merkezi (TSM).
c) Aile sağlığı merkezi (ASM).
ç) Entegre ilçe devlet hastanesi (E2 ve E3).
d) Halk sağlığı laboratuvarı (L1ve L2).
e) Kurum tabipliği.
f) Poliklinik.
g) Mediko-sosyal birimleri.
ğ) Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki sağlık teşkilleri.
(3) Birinci basamak sağlık tesislerinin faaliyet izin belgelerine;
a) Çocuk, ergen, kadın ve üreme sağlığı (ÇEKÜS) birimi,
b) Enfeksiyon kontrol birimi,
c) Entegre sağlık hizmeti birimi,
ç) Evde sağlık hizmeti birimi,
d) Kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezi (KETEM),
e) Sıtma savaş dispanseri (SSD),
f) Verem savaşı dispanseri (VSD),
g) Sağlıklı hayat merkezi (SHM),
ğ) Göçmen sağlığı merkezi,
h) İş sağlığı ve güvenliği birimi (İSG),
ı) Yetkilendirilmiş aile hekimliği birimi,
i) Sağlık evi,
j) İlgili mevzuat kapsamında açılacak benzer birimler,
bağlı birim olarak eklenir.
İkinci basamak sağlık tesisleri
MADDE 6 – (1) İkinci basamak sağlık tesisleri, ilgili mevzuatında tanımlanan ayakta
ve/veya yatarak teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin verildiği sağlık tesisleridir.
(2) İkinci basamak sağlık tesisleri şunlardır:
a) Genel hastane.
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b) Dal hastanesi.
c) Entegre ilçe hastanesi (E1).
ç) Ağız ve diş sağlığı hastanesi (ADSH).
d) Ağız ve diş sağlığı merkezi (ADSM).
e) Tıp merkezi.
(3) İkinci basamak sağlık tesislerinin faaliyet izin belgelerine;
a) Toplum ruh sağlığı merkezi (TRSM),
b) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama birimi (GETAT),
c) Obezite merkezi,
ç) Üremeye yardımcı tedavi merkezi (ÜYTE),
d) Diyaliz merkezi,
e) Genetik hastalıklar tanı merkezi,
f) Çocuk izlem merkezi (ÇİM),
g) Alkol ve madde bağımlılığı tedavi ve eğitim merkezi (AMATEM),
ğ) Çocuk ergen madde bağımlılığı tedavi merkezi (ÇEMATEM),
h) Gebe okulu,
ı) Farklı adreslerde hizmet sunulan semt poliklinikleri,
i) Ek hizmet binaları,
j) İlgili mevzuat kapsamında açılacak benzer birimler,
bağlı birim olarak eklenir.
Üçüncü basamak sağlık tesisleri
MADDE 7 – (1) Üçüncü basamak sağlık tesisleri, ilgili mevzuatında tanımlanan, ileri
tetkik ve özel tedavi gerektiren hastalıklar için yüksek teknoloji içeren ve/veya eğitim ve araştırma hizmetlerinin verilebileceği alt yapıya sahip sağlık tesisleridir.
(2) Üçüncü basamak sağlık tesisleri şunlardır:
a) 3A grubu üçüncü basamak hastaneler (ileri düzey hastaneler).
b) 3B grubu üçüncü basamak hastaneler.
c) Eğitim ve araştırma hastanesi.
ç) Dal eğitim ve araştırma hastanesi.
d) Ağız ve diş sağlığı eğitim ve araştırma hastanesi.
e) Üniversite hastanesi.
f) Üniversite dal hastanesi.
g) Üniversite ağız ve diş sağlığı hastanesi.
ğ) Üniversite enstitüsü hastanesi.
h) Üniversite ağız ve diş sağlığı merkezi.
(3) Üçüncü basamak sağlık tesislerinin faaliyet izin belgelerine;
a) Toplum ruh sağlığı merkezi (TRSM),
b) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama merkezi (GETAT),
c) Obezite merkezi,
ç) Üremeye yardımcı tedavi merkezi (ÜYTE),
d) Diyaliz merkezi,
e) Genetik hastalıklar tanı merkezi,
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f) Çocuk izlem merkezi (ÇİM),
g) Alkol ve madde bağımlılığı tedavi ve eğitim merkezi (AMATEM),
ğ) Çocuk ergen madde bağımlılığı tedavi merkezi (ÇEMATEM),
h) Gebe okulu,
ı) Farklı adreslerde hizmet sunulan semt poliklinikleri,
i) Ek hizmet binaları,
j) İlgili mevzuat kapsamında açılacak benzer birimler,
bağlı birim olarak eklenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sağlık Tesisi Binaları ve Ruhsatlandırma Komisyonu
Bina durumu
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmeliğe göre ruhsatlandırılacak yataklı servisi bulunan sağlık
tesisleri, hastane fonksiyonları ile bütünlük arz eden bir alan içinde bulunur. Yataklı servislerin
acil servis, ameliyathane, görüntüleme ve yoğun bakım üniteleri ile fiziki bağlantısı olur.
(2) Müstakil olarak hizmet veren dal hastanesi ve genel hastane binaları, bağımsız bina
veya bloklar şeklinde olur.
(3) Teşhis ve tedavi hizmetlerinin ağırlıklı olarak ayaktan verildiği branş hastanelerinde,
laboratuvar, ameliyathane ve yatak hizmetleri, sağlık tesisinin merkez binasında veya sağlık
tesisiyle bütünlük arz eden bir alanda bulunması kaydı ile farklı binalarda da verilebilir.
(4) Tıbbi laboratuvar ve görüntüleme gibi hizmetlerin sunulduğu destek birimlerinin
poliklinikler ile yakın ilişkili olması, fizik tedavi ve diyaliz gibi tedavi hizmeti veren ünitelerle
de fiziki bağlantısının bulunması sağlanır. Bağlantı sağlanamaması durumunda hizmetin bütünlüğünü bozmayacak şekilde aynı yerleşke içerisinde kolay ulaşılabilirliği sağlanır.
(5) Sağlık tesislerine bağlı idari birimler, depo ve benzeri destek birimler ile otopark,
konferans salonu, ibadethane, spor ve rehabilitasyona yönelik eğitim ve sosyal alanlar gibi
benzeri birimler, hizmeti aksatmayacak şekilde farklı binalarda da hizmet verebilir.
(6) İkinci ve üçüncü basamak sağlık tesisleri, imar mevzuatına uygun olmak kaydıyla;
sağlık hizmeti dışında başka amaçlarla kullanılan binalarda, binanın girişinden itibaren asansör
ve merdiven dâhil bütün bölümleri ayrılarak bağımsız hale getirilen kısımlarında da ek bina
ve semt poliklinikleri kurulabilir.
(7) Birinci basamak sağlık tesisleri kolay ulaşılabilir, güvenli, uygun havalandırma,
ısıtma ve aydınlatma imkânlarına sahip müstakil binalarda veya binaların asansör ve merdivenleri hasta kullanımına uygun olan katlarında veya katın bağımsız bölümlerinde kurulabilir.
Aynı şartları taşıyan farklı binalarda da sağlık tesisinin ek hizmet birimleri bulunabilir.
(8) Sit alanında veya koruma kapsamında bulunan binalardaki sağlık tesislerinin her
türlü fiziki değişikliği, tadilat ve benzeri iş ve işlemleri, hasta güvenliğine ve sağlık hizmeti
sunumuna ilişkin hususlar dikkate alınarak Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun uygun görüşü doğrultusunda gerçekleştirilir.
(9) Sağlık tesislerinin imar, yangın, deprem, asansör, atık ve radyasyon güvenliği gibi
sağlık hizmeti sunumunu etkileyen konularda diğer kurum ve kuruluşların mevzuatlarına uygunluğu sağlanır.
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Komisyon teşkili
MADDE 9 – (1) Sağlık tesislerinin ruhsat başvuruları ve değişiklik talepleri, Müdürlükçe oluşturulacak komisyon tarafından dosya üzerinde ve yerinde inceleme yapılmak suretiyle değerlendirilir.
(2) Komisyon sağlık tesisinin türüne göre, il sağlık müdürü veya görevlendireceği ilgili
başkan veya başkan yardımcısı başkanlığında;
a) Birinci basamak sağlık tesisleri için, sağlık tesisinin hizmet vereceği branşlarda en
az bir tabip veya diş tabibi, diğer sağlık personeli, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, mimar veya
inşaat mühendisi ile ihtiyaç duyulması halinde makine veya elektrik alanlarında mühendis veya
diğer teknik personel olmak üzere en az beş kişiden,
b) İkinci basamak sağlık tesisleri için, sağlık tesisinin hizmet vereceği branşlar dikkate
alınarak en az bir tabip veya diş tabibi, kalite konusunda deneyimli bir sağlık personeli, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile bir mimar veya inşaat mühendisi, bir makine mühendisi ve bir
elektrik mühendisi veya bu alanlardaki diğer teknik personel olmak üzere en az yedi kişiden,
c) Üçüncü basamak sağlık tesisleri için, sağlık tesisinin hizmet vereceği branşlar dikkate
alınarak en az biri tıp veya diş hekimliği fakültesi öğretim üyesi veya eğitim ve araştırma hastanelerinin eğitim görevlisi olmak üzere üç tabip veya diş tabibi, kalite konusunda deneyimli
bir sağlık personeli, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile bir mimar veya inşaat mühendisi, bir
makine mühendisi ve bir elektrik mühendisi veya bu alanlardaki diğer teknik personel olmak
üzere en az dokuz kişiden,
oluşturulur. İldeki sağlık tesislerinin sayısı dikkate alınarak Müdürlük bünyesinde birden çok komisyon kurulabilir.
(3) Komisyona asıl üye sayısı kadar yedek üye belirlenir. Asıl üyenin bulunmadığı durumlarda aynı alanlardaki yedek üyeler komisyonda görevlendirilir. Komisyon üye sayısının
artırıldığı durumlarda toplam üye sayısının tek sayıdan oluşması sağlanır. Komisyon üyeleri
bir yıl süre ile görev yapar. Herhangi bir sebeple üyeliği sona eren veya sonlandırılan asıl ve
yedek üyenin yerine kalan sürede görev yapmak üzere aynı şartları haiz yeni üye görevlendirilir.
Üyelik süresi sona erenler tekrar görevlendirilebilir.
(4) Müdürlük tarafından, ihtiyaç durumunda komisyona, tıbbi ve teknik konularda bilgisinden faydalanılmak üzere, farklı uzmanlık alanlarından uzman tabip veya diş tabibi ile teknik personel görevlendirilebilir. Komisyona diğer kamu kurum ve kuruluşlarından personel
görevlendirilmesi de yapılabilir.
(5) Bakanlık tarafından gerekli görülmesi halinde, komisyona sağlık tesisinin yeniden
incelenmesi ve değerlendirilmesi görevi verilebilir.
(6) Yerinde inceleme ve değerlendirme sırasında ilgili kurumun başhekimi veya görevlendireceği bir personeli komisyon üyelerine refakat eder ve komisyon tarafından talep edilen
bilgi ve belgeleri sağlar.
Komisyonun çalışma usulü
MADDE 10 – (1) Komisyon, Müdürlüğün daveti üzerine önceden belirlenmiş gündeme
göre toplanır. Toplantı daveti, tarihi, yeri ve gündemi belirtilerek en az üç gün öncesinden üyelere yazılı olarak bildirilir. Bu süre acil durumlarda veya ihtiyaç halinde kısaltılabilir.
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(2) Komisyon, toplam üye sayısının asgari üçte iki çoğunluğu ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oylamalarda çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.
(3) Komisyon kararları rapor haline getirilir ve üyelerce imzalanır. Karara muhalif olan
üyeler, muhalefet gerekçesini kararda belirtir.
(4) Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde muhalif üyelerin gerekçeleri, uzman kişilere
incelettirilebilir. Bakanlık bu incelemenin sonucunda, muhalif üyelerin ve inceleme yapan uzmanın görüşleri doğrultusunda ruhsat verilip verilmeyeceğine karar verir.
(5) Komisyonun sekretarya görevi, sağlık hizmetleri başkanlığı veya kamu sağlık tesislerinin ruhsatlandırma görevini yürüten ilgili başkanlıkça yerine getirilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Planlama ve Ön İzin
Planlama
MADDE 11 – (1) Kamu ve özel sağlık tesisleri, sağlık tesisi, sağlık insan gücü ve tıbbi
teknolojik cihazlar dikkate alınarak ülke genelinde dengeli ve adil dağılımı sağlamak için bir
bütün olarak Bakanlıkça planlanır.
(2) OSB’ler bünyesinde açılacak sağlık tesisleri Organize Sanayi Bölgeleri Bünyesinde
Sağlık Kuruluşu Planlama İlanı kapsamında değerlendirilir.
(3) Özel kanunlarına göre sağlık tesisi açmaya yetkili kamu kurumları, ilgili mevzuattan
kaynaklanan muafiyetler saklı kalmak kaydıyla; sağlık tesisi planlaması, sağlık insan gücü
kriterleri, tıbbi donanım ve hizmet standartları açısından 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında
Yönetmelik, 3/2/2015 tarihli ve 29256 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağız ve Diş Sağlığı
Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ile 27/3/2002 tarihli ve 24708
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğine tabi olup başvuru, bina
durumu ve fiziki kriterler açısından ise bu Yönetmeliğe tabidir.
Ön izin başvuru iş ve işlemleri
MADDE 12 – (1) İlgili kurum ve kuruluşlar tarafından bir sağlık tesisinin yatırımına
başlanmadan önce Bakanlıktan ön izin alınması zorunludur. Başka amaçla inşa edilmiş binaların, sağlık tesisine dönüştürülmesi de aynı usule tabidir. Sağlık tesislerinin ön izin başvuruları
Müdürlüğe yapılır.
(2) Bakanlık yatırım programı dâhilinde ve sağlık hizmet planlamaları ölçüsünde yapılacak sağlık tesislerinde ön izin başvuru şartı aranmaz. Genel Müdürlükçe yapılan sağlık hizmetleri planlama çalışmaları sonucunda ihtiyaç duyulan yerlerde yatırım için doğrudan ön izin
verilir.
Ön izin başvurularının değerlendirilmesi
MADDE 13 – (1) Ön izin başvuruları aşağıdaki şekilde değerlendirilir:
a) Ön izin başvuru şartı aranmayan Bakanlığa bağlı birinci basamak sağlık tesislerinin
sağlık hizmetleri planlamaları kapsamında yapılacak yatırımların ön izinleri bağlı olduğu ilgili
birim tarafından, Bakanlığa bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesisleri yatırımlarının ön
izinleri Genel Müdürlükçe verilir. Ön izin verilen sağlık tesislerinin ruhsat başvuru aşamasına
kadar olan süreçleri Bakanlığın ilgili birimlerince koordine edilerek yürütülür.
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b) Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki sağlık teşkillerinin ön izin işlemleri, Bakanlığın
ilgili birimi tarafından değerlendirilir.
c) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait sağlık tesislerinin ön izin işlemleri, Bakanlık
planlamalarına uygunluk yönünden Genel Müdürlük tarafından değerlendirilir.
(2) Genel Müdürlükçe ön izin başvuruları sağlık tesisinin türü, kapasitesi ve tesis bünyesinde verilmesi planlanan özellikli sağlık hizmetleri de dikkate alınarak ülke ve il bazındaki
sağlık tesisi ihtiyacı çerçevesinde değerlendirilir.
(3) Bakanlık değerlendirmesi sonucunda uygun görülen sağlık tesislerinin ön izin başvuruları, tesisin rolü ve kapasitesi belirlenerek kabul edilir. Uygun görülmeyen ön izin başvuruları doğrudan reddedilir.
(4) Ön izin işlemlerine ait belgeler ve projeler, Ek-1 ve Ek-2’de yer alan fiziki kriterler
ile özellikli birim/ünitenin kendi mevzuatında yer alan diğer fiziki kriterler dikkate alınarak
Bakanlığın ilgili birimi tarafından, diğer kamu sağlık tesisleri için Genel Müdürlük tarafından
değerlendirilir.
(5) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait sağlık tesisleri için Genel Müdürlük tarafından ön izin verilen mimari proje, diğer mühendislik projelendirmelerinde esas alınır. Bu mimari proje yapı ruhsatına esas alınmak üzere ruhsat vermeye yetkili kurumların onayına sunulur. Bakanlığa bağlı sağlık tesisleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki sağlık teşkillerinin
bu işlemleri, sağlık tesisinin bağlı olduğu Bakanlığın ilgili birimi tarafından yürütülür.
(6) Yapı ruhsatı vermeye yetkili kurum tarafından onaylı mimari proje, yerinde incelemelerde kullanılmak üzere başvuru sahibi tarafından Müdürlüğe teslim edilir.
(7) Bakanlık tarafından uygun görülen projelerde herhangi bir değişiklik olması durumunda, proje revize edilerek tekrar değerlendirilmek üzere Bakanlığın ilgili birimine gönderilir.
(8) Bakanlıktan alınan ön izin belgesi iki yıl geçerlidir. Mücbir sebepler ile haklı ve
idarece kabul edilebilir mazeret durumları hariç, iki yıl içinde yatırımına başlanmayan sağlık
tesislerinin ön izin belgeleri kendiliğinden geçerliliğini kaybeder. Ancak bu tesisler için tekrar
ön izin başvuru talebinde bulunulması halinde, başvuru Bakanlık planlamaları kapsamında yeniden değerlendirilir. Geçerliliğini kaybeden ön izinler kazanılmış hak olarak kabul edilmez.
(9) Bakanlık tarafından ruhsatlandırılmış sağlık tesislerinde, ön izin alınmaksızın, Müdürlüğün izni ve yapı ruhsatı vermeye yetkili kurum tarafından imar mevzuatına uygun bulunmak kaydıyla, taşıyıcı unsuru etkilemeyen tadilat ve tamirat gibi işler yapılabilir. Bu şekildeki
tadilat ve tamiratlarda, binanın kullanımına izin verilen toplam brüt alanı değiştirilemez, yangın
ve deprem açısından da ilgili mevzuatına uygunluğu aranır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Ruhsat ve Faaliyet İzin Belgesi
Ruhsat ve faaliyet izin belgesi başvurusu
MADDE 14 – (1) Sağlık tesisleri ile tesis bünyesinde kurulacak ruhsat veya tescile tabi
ünite, birim ve merkezler, Bakanlığın izni ile açılır, ruhsatlandırılır ve bunlara faaliyet izin belgesi düzenlenir.
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(2) Sağlık tesisi açmak veya mevcut sağlık tesisinde değişiklik yapmak isteyen bu Yönetmelik kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları, sağlık tesisinin bulunduğu Müdürlüğe başvurur.
(3) Başvuru dosyasının tam olması durumunda komisyon, sağlık tesisini onaylanmış
mimari projesi üzerinden kapsamına göre Ek-1 veya Ek-2’de yer alan fiziki kriterler ile ilgili
mevzuatındaki fiziki kriterler çerçevesinde uygunluğunu belirlemek üzere yerinde inceler, değerlendirir ve değerlendirme raporu hazırlar. Müdürlükçe Bakanlığa gönderilecek başvuru dosyasına, komisyon tarafından hazırlanan yerinde inceleme raporu ve Ek-3’te yer alan belge ve
formlar eklenir.
(4) Bu değerlendirme sonucunda eksiklik belirlenmesi durumunda, bu eksikliklerin tamamlanması için işin özelliğine göre makul bir süre verilir. Başvuru yapan kurum eksikliklerini
giderdikten sonra Müdürlüğe tekrar başvuru yapar.
(5) Komisyonun değerlendirme raporuna başvuru sahipleri itirazda bulunabilir. İtiraz
süresi on beş gündür. İtiraz üzerine Müdürlükçe inceleme raporu, itiraz gerekçeleri ve buna
dair Komisyon görüşü dosyası ile birlikte Bakanlığa gönderilir.
(6) Komisyon tarafından sağlık tesislerinde yerinde inceleme ve değerlendirme yapılırken, sağlık tesisi bünyesinde yer alan sertifikalandırılmış veya tescili yapılmış birimlerin
belge kontrolü yapılır. Sertifikalandırılmış veya tescili yapılmış bu birimler, komisyonun ruhsatlandırma veya faaliyet iznine esas inceleme ve değerlendirmesine tabi değildir.
(7) Ruhsatlandırılacak sağlık tesisleri bünyesinde yer alan sertifikalandırılmamış veya
tescili yapılmamış birimlerin belge kontrolü, ruhsat belgesi düzenlendikten sonra Müdürlük
tarafından yapılır. Faaliyet izin belgesine eklenmek üzere Müdürlüğün uygun görüşü Genel
Müdürlüğe bildirilir.
(8) Bakanlığa bağlı sağlık tesisleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki sağlık teşkillerinin ruhsat başvuru dosyası, sağlık tesisi tarafından hazırlanıp Müdürlükçe uygun görüldükten sonra Bakanlığın ilgili birimine gönderilir. İlgili birim tarafından da uygun görülmesi
halinde, açılış onayı ile birlikte, ruhsat ve faaliyet izin belgesi düzenlenmek üzere Genel Müdürlüğe gönderilir.
(9) Devlet üniversiteleri, belediyeler ve OSB’ler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına
ait sağlık tesislerinin ruhsatlandırma başvuru dosyası, Müdürlükçe değerlendirilip uygun görüldükten sonra ruhsat ve faaliyet izin belgesi düzenlenmek üzere Genel Müdürlüğe gönderilir.
Ruhsat ve faaliyet izin belgesi düzenlenmesi
MADDE 15 – (1) Müdürlük tarafından uygun bulunarak Bakanlığa gönderilen ruhsata
esas başvuru dosyası, ilgisine göre Genel Müdürlük veya Bakanlığın ilgili birimleri tarafından
dosya üzerinden incelenir.
(2) Genel Müdürlükçe değerlendirilen başvuru dosyasının uygun görülmesi halinde
sağlık tesisi için ruhsat ve faaliyet izin belgesi düzenlenir ve Müdürlüğe gönderilir.
(3) Bakanlığın ilgili birimleri tarafından değerlendirilen başvuru dosyasının uygun görülmesi halinde, sağlık tesisinin açılış onayı alınarak ruhsat ve faaliyet izin belgesi düzenlenmek
üzere Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlük tarafından sağlık tesisi için ruhsat ve faaliyet izin belgesi düzenlenerek Müdürlüğe gönderilir ve Bakanlığın ilgili birimine bilgi verilir.
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(4) Yönetmelik kapsamındaki sağlık tesislerinin bünyesinde kurulacak ruhsat veya tescile tabi ünite, birim ve merkezlerin Bakanlığın ilgili birimleri tarafından alınan açılış onayları,
faaliyet izin belgesine eklenmek üzere Genel Müdürlüğe gönderilir.
(5) Başvuru dosyalarının Genel Müdürlükçe ve Bakanlığın ilgili birimleri tarafından
değerlendirilmesi neticesinde, eksikliklerin tespit edilmesi durumunda, bu eksiklikler tamamlanmak üzere Müdürlük aracılığı ile sağlık tesisine gönderilir.
(6) Sağlık tesislerinin ruhsatlandırma ve faaliyet izin belgesi işlemleri, sağlık tesislerinin
fiziki noksanlığı ve başvuru belgelerinde eksiklik bulunmaması kaydıyla, Bakanlığa gönderildiği tarihten itibaren en geç otuz gün içinde sonuçlandırılır.
(7) Bakanlıkça ruhsatlandırma ve faaliyet izin başvurusunun reddi halinde, başvuru sahipleri tarafından, ret gerekçesinin tebliğinden itibaren otuz gün içinde yazılı olarak Müdürlük
aracılığı ile itiraz edilebilir. İtiraz halinde Bakanlıkça, komisyon raporundaki hususlar da dikkate alınarak yeniden değerlendirme yapılır ve nihai karar verilir.
(8) Faaliyet izin belgesi düzenlendikten sonra bir yıl içinde hasta kabulüne başlanılması
zorunludur. Mücbir sebepler ile haklı ve idarece kabul edilebilir mazeret durumları hariç, bu
süre içinde hasta kabulüne başlanılmaması halinde, faaliyet izin belgeleri Bakanlıkça iptal edilir.
(9) Sağlık tesislerinde büyük onarım ve tadilat yapılması durumunda revize projeler ile
ruhsata ve/veya faaliyet izin belgesine esas projeler Müdürlükçe, Bakanlığın ilgili birimine
gönderilir. Ancak Bakanlığa bağlı birinci basamak sağlık tesisleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri
bünyesindeki sağlık teşkillerine ait revize projeler, öncelikle Müdürlük tarafından değerlendirilir ve sonuçlandırılır. Gerekli görülmesi halinde onarım ve tadilat projeleri ruhsata ve/veya
faaliyet izin belgesine esas proje ile birlikte Bakanlığın ilgili birimine gönderilir.
(10) Aynı yerleşke içinde birden fazla hastane bulunması durumunda, bu hastaneler
yerleşke içindeki merkez hastanenin faaliyet izin belgesine bağlı hastane olarak eklenebilir.
(11) Üniversitelerin bünyesinde bulunan mediko-sosyal birimleri, Genel Müdürlükçe
birinci basamak sağlık tesisi kapsamında müstakil olarak ruhsatlandırılır ve faaliyet izin belgesi
düzenlenir.
(12) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından Bakanlık planlamaları kapsamında hâlihazırda tanımı bulunmayan birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerine benzer şekilde
açılması başvurusunda bulunulan sağlık tesisleri ile bunların birim, ünite ve merkezleri, bu Yönetmelik kapsamında basamağı/türü ve hizmet rolüne göre değerlendirilerek ruhsat ve faaliyet
izin belgesi düzenlenir.
(13) Üniversiteler ve diğer kamu kuruluşları tarafından ruhsat başvurusu yapılan sağlık
tesislerinin Bakanlıkça ruhsatlandırılmasının uygun görülmesi halinde, bu sağlık tesislerinin
ruhsat ve faaliyet izin belgesindeki adı, özel adları saklı kalmak kaydıyla, sağlık tesisinin bu
Yönetmelik kapsamındaki basamak ve türüne göre Bakanlıkça belirlenir.
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ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Ruhsat denetimi
MADDE 16 – (1) Ruhsatlandırılan ve faaliyet izin belgesi verilen sağlık tesisleri, Bakanlıkça yapılacak olan olağan dışı denetimler hariç, ruhsat ve faaliyet izni şartlarına uygunluk
bakımından, Müdürlük tarafından yılda en az bir defa denetlenir. Bu Yönetmeliğe aykırılık durumlarında, kasıt, ihmal veya kusur şüphesi bulunan ilgililer hakkında kendi mevzuatına göre
disiplin hükümleri uygulanır.
İlgili birimlerin belirlenmesi
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde ön izin ve
ruhsat başvurularını değerlendirecek olan Bakanlığın ilgili birimleri belirlenir ve Genel Müdürlüğün resmî internet sayfasında ilan edilir.
Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Bakanlıkça düzenlenmiş geçici ruhsat belgeleri, beş yılı geçmemek üzere, Ek-1’de yer alan fiziki kriterler ile
ilgili mevzuatındaki fiziki kriterleri sağlaması kaydıyla, ruhsat ve faaliyet izin belgesi düzenleninceye kadar geçerlidir.
(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Bakanlıkça düzenlenmiş geçici ruhsat belgeleri bulunanlardan Ek-1’de yer alan fiziki kriterler ile ilgili mevzuatındaki fiziki kriterleri
sağlamayan sağlık tesislerinin durumu komisyonlarca yerinde inceleme yapılarak değerlendirilir ve rapor haline getirilir. Komisyon kanaatini de içeren rapor, ruhsat ve faaliyet izin belgesi
için Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonucunda eksiklik belirlenmesi
durumunda, bu eksikliklerin tamamlanması için işin özelliğine göre makul bir süre verilir. Başvuru yapan kurum eksikliklerini giderdikten sonra Müdürlüğe tekrar başvuru yapar. Bakanlıkça
başvuru dosyası uygun bulunan veya eksikliklerini tamamlayan sağlık tesislerine ruhsat ve faaliyet izin belgesi düzenlenir. Raporda belirtilen ve bütünüyle giderilmesi mümkün olmayan
eksikleri bulunan sağlık tesislerinin dosyası Bakanlıkça değerlendirilir. Bahse konu eksikliklerin, sağlık hizmet sunumunu olumsuz etkilemeyecek veya telafisi güç zararlara sebebiyet
vermeyecek düzeyde olması halinde ruhsat ve faaliyet izin belgesi düzenlenir. Aksi halde, bilirkişi raporu ve/veya Bakanlığın yerinde denetim raporu ile sağlık hizmet sunumunu olumsuz
etkileyecek veya telafisi güç zararlara sebebiyet verecek düzeyde eksikliği tespit edilen sağlık
tesislerinin geçici ruhsatı Bakanlıkça iptal edilir. Genel Müdürlük, kamu yararı açısından tadilatı
uygun görülmeyen sağlık tesislerinin yeniden inşası için Yatırım Programına alınmak üzere,
sağlık tesisinin bağlı olduğu birimlere teklifte bulunur. Bu fıkradaki sağlık tesisleri için ruhsat
ve faaliyet izin belgesi verilmesi veya geçici ruhsatın iptal edilmesi işlemleri on yıl içinde tamamlanır.
(3) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren, geçici ruhsat belgesi bulunan sağlık
tesislerine altı ay içinde faaliyet izin belgesi düzenlenir.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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İstanbul Aydın Üniversitesinden:
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesinde kayıt, eğitim-öğretim, sınav ve değerlendirme süreçlerine ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
eğitim-öğretim süreçlerinin tanımlanması, kredilendirilmesi, sınav, değerlendirme ve öğrenci
kabulüne ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Anabilim dalı: Bölümü oluşturan anabilim dalını,
c) ANO: Ağırlıklı dönem/yıl not ortalamasını,
ç) AYSİS: Aydın Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemini,
d) Başkan: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,
e) Bütünleme sınavı: Final sınavından sonra yapılan sınavı,
f) Dekan: İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,
g) Ders kurulu: Konu bütünlüğünü sağlamak amacıyla aynı program içinde verilen teorik ve uygulamalı derslerin bütününü, Diş Hekimliği Fakültesi sınıf I, II ve III’te uygulanmakta
olan entegre sistem içerisinde yer alan ve değişik anabilim dallarının ve temel tıp bilimleri kapsamındaki derslerden oluşan konu ve/veya sistem temelli teorik ve/veya uygulamalı derslerin
işlendiği öğretim ve ölçme-değerlendirme etkinlikleri bütününü,
ğ) Diploma eki: Uluslararası saydamlığı pekiştirmeyi hedefleyen ve elde edilmiş yetkinlik ve beceriler ile bunların ifade edildiği diploma, derece, sertifika gibi belgelerin, akademik
ve meslekî tanınmasını sağlamaya yönelik ve yükseköğretim diplomasına ek olarak verilen ve
İngilizce düzenlenmiş belgeyi,
h) Dönem: Sınavlar hariç en az on altı haftadan oluşan yarıyıllık eğitim süresini,
ı) Eğitim komisyonu: Dekanın başkanlığında, dekan yardımcıları, baş koordinatör, sınıf
koordinatörleri ve yardımcılarından teşekkül eden kurulu,
i) Entegre sistem: 5. sınıf eğitim programında; Protetik diş tedavisi, restoratif tedavi,
endodonti ve periodontoloji anabilim dallarının pratik staj uyguladıkları modeli,
j) Fakülte: İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,
k) Fakülte Kurulu: İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Kurulunu,
l) Fakülte Yönetim Kurulu: İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulunu,
m) Final sınavı: Bir dersin tamamlandığı yarıyıl veya yıl sonunda yapılan sınavı,
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n) GNO: Genel not ortalamasını,
o) Koordinatör: Eğitim ve öğretimin düzenli bir şekilde yürütülmesi ve koordinasyonu
için dekan tarafından görevlendirilmiş dekan yardımcısını,
ö) Kurul başarı puanı: Ders kurulları vize puanı ortalamasının %50’si ile kurul final sınavı
puanının %50’sinin toplamından elde edilen puanı,
p) Mütevelli Heyet: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
r) Öğrenci: İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim-öğretim gören kayıtlı öğrenciyi,
s) Öğrenci iş yükü: Sınıf içi ders saatlerinin yanı sıra laboratuvar, klinik çalışması, ödev,
uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav ve staj gibi eğitim-öğretim etkinlikleri
için öğrenci tarafından harcanan bütün zamanı,
ş) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
t) Rektör: İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörünü,
u) Seçmeli ders: Öğrencinin zorunlu dersler dışında, alan içinden veya alan dışından
isteği doğrultusunda, programına göre seçenekler arasından, kayıt olduğu dersi,
ü) Senato: İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosunu,
v) Sınıf koordinatörü: Dekan tarafından her sınıf için ayrı olarak görevlendirilmiş öğretim üyesini,
y) Staj: 3., 4. ve 5. sınıflarda Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Sağlığı Araştırma ve
Uygulama Hastanesinde, farklı sürelerde ve farklı kliniklerde yapılan klinik eğitim ve uygulamaları,
z) Staj sınavı: Görülen her bir stajın bitiminde yapılan sınavı,
aa) Üniversite: İstanbul Aydın Üniversitesini,
bb) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Aydın Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
cc) Vize sınavı: Her yarıyıl en az bir kez olmak üzere yapılan sınavı,
çç) YÖK: Yüksek Öğretim Kurulunu,
dd) Zorunlu ders: Bir programda öngörülen ve öğrencinin alması gerekli olan dersi,
ee) Zorunlu ortak ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, yabancı dil derslerini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Akademik Takvim, Eğitim-Öğretim Esasları, Planları, Programları,
Notlar ve Başarının Değerlendirilmesi
Eğitim-öğretim
MADDE 5 – (1) Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim-öğretim süresi beş yıl olup,
eğitim-öğretim yıl esasına göre düzenlenir. Ancak bazı dersler özellikleri gereği bir yarıyıllık
süreyi kapsayabilir.
(2) Diş Hekimliği eğitiminin ilk iki yılında temel tıp ve temel diş hekimliği bilimleri
eğitimi, son üç yılında ise klinik diş hekimliği bilimleri ve diş hekimliği mesleğini yakından
ilgilendiren konularda klinik eğitimi verilir. Fakültede entegre eğitim sistemi uygulanmakta
olup, bazı dersler biraraya getirilerek ders kurulları oluşturabilir.
(3) Senato tarafından isteğe bağlı seçmeli dersler açılabilir. Yerleştirme işlemi öğrencilerin tercihlerine ve açılan derslerin kontenjanlarına göre yapılır.
(4) Klinik uygulamalar Üniversitenin kendi kliniklerinde yapılır.
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Akademik takvim
MADDE 6 – (1) Akademik takvim, her yıl Fakülte Kurulunun önerisi üzerine Senato
tarafından tespit ve ilan edilir.
Süre
MADDE 7 – (1) Öğrencinin, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı (İngilizce) hariç
olmak üzere, beş yılda tamamlaması gereken toplam kredi en az 300 AKTS’dir. Derslerin
AKTS kredileri toplamı her yarıyıl 30 AKTS/her yıl 60 AKTS kredisi olacak şekilde düzenlenir.
Eğitim komisyonu
MADDE 8 – (1) Eğitim komisyonu her anabilim dalından bir öğretim üyesi olmak kaydıyla Dekan tarafından oluşturulur ve eğitim-öğretim ile ilgili konularda Dekana ve Fakülte
Kuruluna danışmanlık yapar.
Eğitim komisyonunun görevleri
MADDE 9 – (1) Eğitim komisyonunun görevleri şunlardır:
a) Komisyon, her dönemin başında ve ihtiyaç duyulan tarihlerde toplanır.
b) Eğitim ve öğretimin akademik takvime dayalı olarak düzenli ve uyumlu bir şekilde
yürütülmesini sağlar.
c) Bir sonraki akademik yılın takvimini hazırlar.
ç) Sınav takvimini ve görevlendirmelerini hazırlar ve sınavların aksamadan yürütülmesini sağlar.
d) Sınav sonuçlarını inceler, öğrencilerin başarı veya başarısızlık nedenlerini saptar.
e) Akademik yılın bitimini izleyen bir ay içinde o akademik yıla ait değerlendirmeleri
yapar.
f) Zorunlu durumlarda eğitim ve öğretimdeki aksamaları önlemek üzere programda değişiklik önerilerini hazırlar.
g) Eğitimin kalitesini yükseltmek için gereken değişiklikler ile ders eğitim araçları ve
bunların alt yapısı hakkında görüş ve öneriler hazırlar.
ğ) Yönergede yapılması gereken değişiklikler konusunda görüş ve önerileri belirler.
h) Öğrenci kulüpleri ile ilgili faaliyetleri yakından izler, öğrencilerin gereksinim ve sorunları konusunda araştırmalar yapar.
ı) Her basamaktaki öğrenci danışmanlık hizmetlerini izler, inceler ve bu konuda görüş
hazırlar.
i) Dekanın eğitim ve öğretim ile ilgili olarak Eğitim Komisyonu’ndan istediği diğer çalışmaları yapar.
Koordinatör ve sınıf koordinatörleri
MADDE 10 – (1) Koordinatör, Dekan tarafından görevlendirilen dekan yardımcısıdır.
Koordinatör, tüm eğitim öğretimin, fakültenin amaç ve öğrenim hedefleri doğrultusunda uygulanmasını sağlar ve denetler. Koordinatörün görevinin başında olmadığı zamanlarda yerine
diğer dekan yardımcısı vekalet eder.
(2) Koordinatörün görevleri şunlardır:
a) Koordinatör sınıf koordinatörleri ile birlikte programın entegrasyona uygun bir şekilde hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlar.
b) Sınıf koordinatörleri ile birlikte ilgili ders kurullarının bütünlük ve uyum içinde yürütülmesini denetler.
c) Sınav görevlendirmelerini hazırlar, sınavların aksamadan yürütülmesini sağlar.

20 Eylül 2019 – Sayı : 30894

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 97

(3) Her sınıf için belirlenen sınıf koordinatörleri fakülte öğretim üyeleri arasından, Dekan tarafından her sınıf için görevlendirilir.
(4) Sınıf koordinatörlerinin görevleri şunlardır:
a) Ders kurulu sınavları, vize sınavları, genel sınavlar, bütünleme sınavları, staj sınavları
ve mazeret sınavlarının hazırlanmasında öğretim üyeleri ile işbirliği yapar.
b) Sorumlu olduğu sınıfın programının bütünlüğünü ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar. Vize sınavları ve final sınavları sonrasında öğretim üyesi ve öğrenciden gelen geri
bildirimleri değerlendirerek eğitim komisyonuna bilgi verir.
c) Sınav sonuçlarının hesaplamasını ve açıklamasını yapar.
ç) Sorumlu olduğu dönem öğrencilerinin sorunlarının çözümlenmesinde yardımcı olur.
Akademik danışman
MADDE 11 – (1) Üniversiteye kaydını yaptıran her öğrenciye Dekanlık tarafından bir
akademik danışman atanır.
(2) Akademik danışman; öğrencinin öğrenimiyle ilgili olarak öğretim süresi boyunca
öğrenciyi izler, yol gösterir, yardımcı olur. Dekan; gerektiğinde öğretim elemanlarından, akademik danışmanı olduğu öğrencilerin faaliyetleri ve başarı durumları hakkında rapor isteyebilir.
Danışmanların çalışma esasları Senato tarafından belirlenir.
Akademik eğitim öğretim planı
MADDE 12 – (1) Akademik eğitim öğretim planı, Fakülte Kurulu tarafından hazırlanır
ve Senato tarafından onaylandıktan sonra uygulamaya konulur. Ders programı; multidisipliner
ders, seminer, laboratuvar, klinik çalışma, staj ve benzeri teorik dersler ve/veya uygulamalardan
oluşur.
Öğretim yılı
MADDE 13 – (1) Eğitim ve öğretim yıl esasına göre yapılır. Fakültede bir öğretim yılı
güz ve bahar olarak iki dönemden oluşur. Pazar ve resmi tatil günleri ile vize ve final sınav
günleri bu sürenin dışındadır.
Dersler
MADDE 14 – (1) Öğretim programı; teorik dersler, laboratuvar, gözlemci öğrencilik
uygulamaları, staj, klinik çalışmalar ve diğer etkinliklerden oluşur.
(2) Dersler; zorunlu, ortak zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur.
a) Zorunlu dersler tek bir anabilim ya da bilim dalının sorumluluğunda klasik eğitim
sistemine uygun olarak verilebileceği gibi, farklı anabilim dallarını ilgilendiren benzer konuların bir araya getirilmesi sonucu oluşturulan ders kurulları şeklinde de verilebilir. Klinik derslerine ait uygulamalar; üçüncü sınıfta gözlemci öğrencilik ve anabilim dalları tarafından belirlenen klinik uygulamalar, dördüncü sınıfta staj uygulaması ve beşinci sınıfta bütünleşik klinik
çalışması şeklinde yapılır.
b) Dördüncü ve beşinci sınıfta her anabilim dalı tarafından yaptırılan klinik uygulamalar
ile ilgili düzenlemeler, eğitim-öğretim yılı başında eğitim komisyonu tarafından belirlenir ve
akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde uygulamaya konur.
c) Fakültede verilen ortak zorunlu dersler Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ve Türk Dili
ve yabancı dil dersleridir.
ç) Seçmeli dersler, ders programının uygun olması ve diğer derslerle devamsızlık oluşturacak düzeyde çakışma olmaması şartıyla alınabilir.
Ön koşul
MADDE 15 – (1) Öğretim programı yıl esasına dayalı olup diş hekimliği eğitiminde
her öğretim yılında Fakülte tarafından verilen teorik ve pratik dersler ile stajlar bir önceki yılın
tamamlayıcısı ve bir sonraki yılın hazırlayıcı dersleridir. Diş Hekimliği Fakültesinde verilen
zorunlu derslerin tamamından başarılı olamayan öğrenciler bir üst sınıfa devam edemez ve başarısız olduğu dersleri tekrar almak zorundadır.
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Ders tekrarı
MADDE 16 – (1) Ders tekrarında aşağıdaki esaslar uygulanır:
a) Başarısız olunan ders, pre-klinik ve/veya klinik uygulama dersi ise (pratik+teorik)
öğrenci bu dersin tümünden sınıfta kalmış olur ve dersi yeniden alır.
b) Başarısız olunan ders seçmeli ise öğrenci bir üst sınıfa geçer ancak bu dersin açılan
ilk sınavına girer.
c) Öğrenciler ortak zorunlu dersler hariç sorumlu olarak geçtiği seçmeli tek dersin sınavını başarmadıkça bir üst sınıfta aynı dersin devam dersi var ise o dersi alamaz.
Derslere devam-derslere devam zorunluluğu
MADDE 17 – (1) Derslere, laboratuvarlara ve uygulamalara devam zorunludur. Teorik
saatlerin %30’undan, pratik saatlerinin %20’sinden fazlasına katılmayan ve/veya uygulamalarda başarısız olan öğrenciler ilgili derslerin final sınavlarına giremezler. Devamsızlığın hesaplanmasında sağlık raporu dâhil öğrencinin mazereti dikkate alınmaz.
(2) Devamsızlıkları nedeniyle başarısız sayılan öğrencilerin listesi, final sınavı döneminden en az bir hafta önce ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından ilân edilerek Dekanlığa bilgi verilir. Kurul derslerinde bu görev ilgili sınıf koordinatörü tarafından yerine getirilir.
(3) Sınava girme şartlarını yerine getirip, final sınavında ve bütünleme sınavında başarısız olan öğrenciler, başarısız olduğu ders tek ders olduğu takdirde ek sınav hakkını kullanır,
ek sınavda da başarısız olduğu takdirde başarısız olduğu dersi tekrar ederler. Bu durumda olan
öğrenciler ders kaydı yaptırmak zorundadırlar.
(4) Öğrencilerin devamsızlık durumu, ilgili öğretim elemanı tarafından AYSİS’e işlenir.
Öğrenciler devamsızlık durumunu AYSİS’den izleyebilirler. Devamsızlık oranı %30’a ulaşınca,
otomatik olarak öğrenciye NA notu verilir ve öğrenci yarıyıl/yıl sonu final sınavlarına giremez.
Sınavlar
MADDE 18 – (1) Sınavlar; vize sınavı, final sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı,
muafiyet sınavı, tek ders sınavı ve ek ders sınavlarıdır. Bu sınavlar yazılı, sözlü, yazılı-sözlü
veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavların sözlü veya uygulamalı (teorik ve pratik) olarak
yapılmasına ve uygulama, staj ve benzeri çalışmaların değerlendirilmesine ilgili Anabilim Dalı
Kurul kararı ve Fakülte Kurulunun onayı ile karar verilir ve eğitim yılı başında ilan edilir. Sınavlarla ilgili açıklamalar ve sınav türleri şunlardır:
a) Vize sınavı: Her ders için; yarıyıllık ders ise en az bir, yıllık ders ise her dönem en
az bir olmak üzere toplam en az iki vize sınavı yapılır.
b) Final sınavı: Bir dersin final sınavı, o dersin tamamlandığı yıl ve/veya yarıyıl sonunda
yapılır.
c) Bütünleme sınavı: Final sınavına girme şartını yerine getirip herhangi bir nedenle
final sınavına giremeyen öğrenciler veya final sınavına girdiği halde sınavda yeterli başarıyı
sağlayamayan öğrenciler, pratik veya uygulama ödevlerinin en az yarısını tamamlayan ancak
final sınavına giremeyen ve bütünleme sınavına kadar eksik puanlarını tamamlayan öğrenciler
bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavı, final sınavının bitiminden en geç 28 gün sonra
yapılır.
ç) Mazeret sınavı: Mazereti nedeniyle vize sınavlarına giremeyen, haklı ve geçerli mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrencilere mazeret sınav hakkı tanınır. Bunun dışında başka hiçbir sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
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d) Tek ders sınavı: Son sınıfta, mezuniyet aşamasına gelmiş ve tek dersten başarısız
olan öğrenciler, bütünleme sınav sonuçlarının ilanından sonra 7 gün içerisinde yazılı dilekçelerini vererek bu haktan yararlanırlar. Tek ders sınavları Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarihlerde yapılır.
e) Muafiyet sınavı: Fakülte Kurulu önerisi ve Senato kararı ile muafiyete tabi tutulması
uygun görülen dersler için her eğitim-öğretim yılının başında açılan sınavdır.
f) Staj sonu sınavı: Her stajın sonunda yapılan sınavdır.
g) Staj sonu bütünleme sınavı: Öğrenci 5. sınıf staj sonu sınavında başarısız olursa,
aynı dersin ilk açılan staj programı sonundaki sınava girer.
ğ) Stajlarda uygulama niteliğindeki ödev, laboratuvar ve klinik çalışmaların yıl içindeki
değerlendirilmeleri ödev, vize yerine geçebilir.
h) Ek sınav: Bütünleme sonuçlarına göre sadece bir zorunlu dersten başarısız olan öğrenciye bir ek sınav hakkı verilir. Ek sınavların tarihi Fakülte Kurulu tarafından akademik takvimde belirlenir.
Pre-klinik uygulama esasları
MADDE 19 – (1) Pre-klinik eğitimi 1. ve 2. eğitim yılını kapsar. Pratik uygulamalar
ilgili Anabilim Dalı Kurulu tarafından eğitim yılı başında tespit ettiği ödev çeşitleri ve sayıları
Fakülte Kurulunda görüşülüp kabul edildikten sonra eğitim yılı başında ilan edilir.
(2) Pre-klinik derslerde öğrenci ödevlerini belirlenen eğitim süresi içerisinde eksiksiz
olarak teslim etmelidir.
(3) Pratik sınavında başarılı olan öğrenci o dersin teorik sınavına girer.
Klinik uygulamalar
MADDE 20 – (1) Klinik uygulamalar 3., 4. ve 5. eğitim yılını kapsar.
(2) 3. sınıf öğrencileri anabilim dalı kurullarının görüşü ve Fakülte Kurulunun belirleyeceği esaslara göre kliniklerde stajlar halinde stajyer-gözlemci olarak bulunurlar. Öğrencilerin
staj sürelerindeki etkinlikleri ilgili anabilim dalı kurulu tarafından belirlenir.
(3) 4. sınıf eğitim yılı klinik uygulamaları Fakülte Kurulunun belirleyeceği esaslara
göre kliniklerde staj (gruplar halinde ve dönüşümlü) olarak yapılır. Staj süreleri önceden belirlenir. Öğrenci, staj süresince anabilim dalının eğitim yılı başında tespit ettiği ve Fakülte Kurulu
tarafından karara bağlanan ödevlerin %50’sini tamamlamak zorundadır. Öğrenciler ödevlerini
yıl sonunda pratik sınav öncesine kadar tamamladıkları takdirde o anabilim dalına ait pratik
ve teorik final sınavlarına girerler. Final sınavına kadar puanını tamamlayamayan öğrenciye
eksik puanları için bütünleme sınavlarına kadar ek süre verilir. Bu süre zarfında puanını tamamlayan öğrenci bütünleme sınavına girmeye hak kazanır. Bütünleme sınavında başarılı olamayan öğrenci, bu ders başarısız olduğu tek ders ise ek sınava girer bunda da başarılı olamazsa
stajı tekrarlar. Öğrenci aynı anda birden fazla staj yapamaz.
(4) 5. sınıf eğitimi Entegre (restoratif diş tedavisi, endodonti, periodontoloji, protetik
diş tedavisi) ve entegre olmayan (ağız diş ve çene cerrahisi, pedodonti, ortodonti, ağız diş ve
çene radyolojisi) klinik stajlarını kapsar. Öğrenciler klinik becerilerini, her anabilim dalında
yapılması gereken hasta tedavilerini klinik uygulama süresi sonunda yapılan staj sonu sınavından önce tamamlamak zorundadır. Staj süreleri sonunda yapılan sınavda başarılı olan öğrenci
ilgili dersten mezun olmuş sayılır. 5. sınıf staj sonu sınavında başarılı olamayan öğrenci, aynı
dersin ilk açılan staj programı sonundaki sınava girer.
Öğrenim ücreti
MADDE 21 – (1) Öğrencilerden, her eğitim-öğretim yılında, Mütevelli Heyet tarafından belirlenen miktarda öğrenim ücreti alınır.
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Öğretim dili
MADDE 22 – (1) Fakültenin öğretim dili Türkçedir.
Öğrenci kabul ve kayıt koşulları
MADDE 23 – (1) Fakülteye kayıt için aşağıdaki şartlar aranır:
a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak gerekir. Yabancı ülke liselerinden
alınan diplomaların denkliğinin ilgili mevzuat gereğince Millî Eğitim Bakanlığı tarafından
onaylanması.
b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından o öğretim yılında yapılan
merkezi sınav ile kayıt hakkı kazanmış olmak ve diş hekimliği yapmasına engel teşkil edecek
bir sağlık sorunu bulunmamak.
c) 9/5/2018 tarihli ve 30146 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Aydın Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerinde belirtilen belgeleri
sağlamak.
(2) Kesin kayıt için öğrencilerden istenen belgeler, Üniversitenin Öğrenci İşleri Dairesi
Başkanlığı tarafından Üniversitenin internet sayfasında ilan edilir. İstenen belgelerin aslı veya
Üniversite tarafından onaylanmış örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına
ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.
Yatay geçişler
MADDE 24 – (1) Fakülteye, süre ve ders içerikleri itibarıyla eşdeğer eğitim programı
uygulayan diğer Diş Hekimliği Fakültelerinden; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar
Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına
İlişkin Yönetmelik hükümleri göz önüne alınarak Fakülte Yönetim Kurulu ve Senato kararı ile
yatay geçiş yapılır.
Notlar
MADDE 25 – (1) Bir derste başarı notu, yarıyıl/yıl içi etkinlikler (staj, ödev, proje) ve
vize/final sınavlarında sağlanan başarı değerlendirilerek hesaplanır.
(2) Yarıyıl/yıl içi etkinlikleri; kısa sınav/sınavlar, vize sınavları, uygulama, ödev, sunum,
proje, staj, seminer, laboratuvar ve benzeri çalışmalardan oluşur. Bunların yarıyıl/yıl içi notuna
katkısı Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.
(3) Yarıyıl/yıl içi notunun %50’si ile yarıyıl/yıl sonu final sınavı notunun %50’si toplanarak başarı notu elde edilir.
(4) Fakülte dışından alınan derslerin başarı notunun hesaplanmasında İstanbul Aydın
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
Başarı
MADDE 26 – (1) Başarı notu; tek ders ve muafiyet sınavları dışında, öğrencilerin yarıyıl/yıl içi etkinlikleri ile yarıyıl/yılsonu final sınavından aldıkları notların öngörülen oranlarına
göre hesaba katılmasıyla belirlenen ham başarı notunun 4’lük not sistemindeki karşılığını ifade
eder. Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında mutlak değerlendirme sistemi kullanılır.
(2) Mutlak değerlendirme sisteminde başarı notu, ham başarı notları için bu Yönetmelikte öngörülen mutlak aralıklara göre belirlenir. Başarı notu derecelerinin puan ve harf karşılıkları ile mutlak değerlendirme sistemindeki not aralıkları aşağıda verilmiştir:
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İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Not Tablosu
Başarı Notu

Harf Notu

AKTS

Mutlak Değerlendirme
Sistemindeki Not Aralıkları
88 - 100
80 - 87
73 - 79
66 - 72
60 - 65
55 - 59
50 - 54
40 - 49
39 ve altı

4.00
AA
A
3.50
BA
B
3.00
BB
B
2.50
CB
C
2.00
CC
C
1.50
DC
D
1.00
DD
E
0.50
FD
FX
0.00
FF
F
(3) Ayrıca, harf notlarından;
a) NA: Devamsız notu; derse devam veya uygulama ile ilgili koşulları yerine getirememiş olan öğrencilere verilir. NA notu alan öğrenciler final sınavına giremezler. Bu not yarıyıl/yıl ve genel akademik başarı not ortalaması hesaplanırken FF notu gibi işleme alınır.
b) F: Kalır notu; kredisiz derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.
c) M: Muaf notu; muafiyet sınavı sonucu muaf olunan dersler için verilir.
ç) W: Dersten çekilme notu; öğrencinin süresi içinde çekildiği derslere verilir. Bu not,
normal ders ekleme ve ders bırakma süresi bittikten sonra öğrencinin programına aldığı dersten,
yarıyıl başından itibaren ilk yedi hafta içinde kendi isteği ve dersten sorumlu öğretim elemanının onayı ile vazgeçmesi durumunda verilir. Öğrenci ilk yıl (birinci ve ikinci yarıyıl) derslerinden ve tekrarlamak zorunda olup, daha önce FD, FF, F ve NA notu aldığı derslerden çekilemez. Bu kural dersin zorunlu ya da seçimlik ders olmasına bakılmaksızın uygulanır. Normal
ders yükünün 1/3’ünden daha fazla dersten çekilme izni verilmez. Öğrenciye bir dönemde sadece bir ders olmak üzere öğrenimi altı dersten, dersi veren öğretim elemanının izni ve danışmanın onayı ile çekilme izni verilebilir.
(4) Fakültede kullanılan 100’lük not sistemi ile 4 ve 5 üzerinden verilen notların dönüşümü Yükseköğretim Kurulunca belirlenen not dönüşüm tablosuna göre yapılır.
(5) Öğrenciye aldığı puanın not tablosundaki karşılığından daha düşük harf notu verilmez. YÖK’ün zorunlu dersleri haricindeki bir dersten CC ve üstü not alan öğrenciler, o dersten
doğrudan başarılı sayılır; CC'nin altında not alan öğrenci o dersten başarısız sayılarak FF notu
alır. YÖK’ün zorunlu dersleri İstanbul Aydın Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim
ve Sınav Yönetmeliğine göre işlem görür.
(6) Mezuniyet aşamasına gelmiş olan öğrencilerden, herhangi bir dersten devamsızlıktan dolayı kalmamış olmaları koşuluyla;
a) Diğer bütün derslerden başarılı olmuş ve sadece bir dersten F, FF veya FD notu olan
öğrencilere; tek ders sınav hakkı verilir. Ancak bu dersten AA bile alsa genel not ortalamasının
en az 2.00 olması mümkün olmayacak öğrencilere tek ders sınav hakkı verilmez. Tek ders sınav
hakkı, her bütünleme sınav dönemini izleyen bir ay içerisinde, ilgili Yönetim Kurulu tarafından
belirlenen tarihte yapılır. Öğrencinin tek ders sınavına girebilmesi için, sınavına gireceği dersi
belirtir bir dilekçe ile dekanlığa başvurarak, tek ders sınav hakkını ilk kez kullanmak istediğini
bildirmesi gerekir. Öğrencinin, tek ders sınavından başarılı sayılabilmesi için en az, CC notu
karşılığı olan 100 üzerinden 60 puan alması gerekir. Tek ders sınavından başarısız olan öğrenciler başarısız oldukları bu ders için dilekçe ile başvurarak, her sınav döneminde tek ders sınav
hakkını kullanabilir.
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b) Almak zorunda olduğu bütün dersleri almış ve başarılı olmuş, ancak genel not ortalamaları 4.00 üzerinden 2.00’den az olan ve genel not ortalamalarını yükseltmek isteyen öğrencilere son dört yarıyıl derslerinden istedikleri bir dersten not yükseltme sınav hakkı verilir.
c) Not yükseltme sınavında başarısız olan öğrenciler, başarısız oldukları bir dersten,
dilekçe ile başvurarak her final sınavı döneminde not yükseltme sınavına girebilirler.
Not ortalamaları
MADDE 27 – (1) Ağırlıklı Not Ortalaması (ANO), bir öğrencinin bir yarıyıl/yılda aldığı
derslerin AKTS kredileri ile o derslerden aldığı harf notlarının katsayılarının çarpımından elde
edilen sayıların toplamının o dönem alınan AKTS kredi değerinin toplamına bölünmesi ile elde
edilen ve virgülden sonra iki basamak olarak gösterilen sayıdır.
(2) Genel Not Ortalaması (GNO), öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu bölüm veya programda geçerli olan derslerin tümü dikkate alınarak
aynı şekilde hesaplanır. Gerek yıl ve gerekse genel not ortalamasının hesabında AA’dan FF’ye
kadar verilen notlar dikkate alınır. Ağırlıklı genel not ortalamasının hesaplanmasında, tekrar
edilen derslerden en son alınan harf notu kullanılır.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 28 – (1) Sınav sonuçlarına itiraz, ilan tarihinden itibaren en geç beş iş günü
içinde AYSİS’ten doldurulacak form ile yazılı olarak Dekanlığa yapılır. Sınav sonuçları dersin
öğretim elemanı tarafından konunun kendisine bildirildiği tarihten itibaren bir hafta içinde yeniden incelenir. İnceleme sonucu yazılı ve gerekçeli olarak Dekanlığa bildirilir. İtiraz sonuçları,
Dekanlık tarafından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt Dondurma, Kayıt Silme, İlişik Kesme ve Disiplin
Kayıt dondurma
MADDE 29 – (1) Öğrencilerin kaydı, öğrenim ücretlerini ödemek koşulu, haklı ve geçerli sebepler ve Yönetim Kurulu kararı ile bir kerede iki yarıyılı geçmemek üzere en çok dört
yarıyıl dondurulabilir. Kayıt dondurulan süreye ilişkin öğrenim ücreti, bir sonraki eğitim-öğretim
ücretinden mahsup edilir. Bu süreler azami öğrenim süresinden sayılmaz.
(2) Askerlik, hastalık, doğal afetler veya önceden bilinmeyen diğer sebeplerle, belgelendirilmesi şartıyla kayıt dondurulabilir.
(3) Kaydı dondurulan öğrenciler, eğitim-öğretim faaliyetlerine katılamaz ve o dönemdeki vize ve final sınavlarına giremez. Kayıt dondurma isteklerinin eğitim yılı başında ve ders
kayıt süresi bitmeden yapılması gerekir. Bu süreler bittikten sonra, ancak sağlık sorunları, askerlik, afet ve benzeri olağanüstü durumlarda başvuruda bulunulabilir. Bu nedenle yapılacak
başvurular için, sağlık kuruluşlarından sağlık raporu alınması ve bu rapor süresinin kayıt dondurulacak yılın zorunlu devam süresini kapsaması ve askerlik, afet ve benzeri durumların belgelendirilmesi gerekir.
Kayıt silme
MADDE 30 – (1) Kayıt silme işlemleri, İstanbul Aydın Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.
İlişik kesme
MADDE 31 – (1) Öğrencinin Üniversite ile ilişiğinin kesilme nedenleri şunlardır:
a) Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılması.
b) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretimden çıkarma cezası almak.
Disiplin
MADDE 32 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde, Yükseköğretim Kurumları
Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Not döküm belgesi
MADDE 33 – (1) Öğrenciye istediği takdirde bir yıla ait veya mezuniyet ile ayrılma
durumlarında Üniversitede aldığı bütün ders, kredi, not ve dereceleri gösteren not döküm belgesi (transkript) verilir.
Yüksek onur ve onur öğrencileri, fakülte birincileri
MADDE 34 – (1) Bir akademik yıl sonunda normal ders yükünü tamamlamış ve genel
not ortalaması 3.50-4.00 arasında olan ve NA, FF, FD, E, W ile F notu olmayan öğrenciler o
akademik yılda yüksek onur öğrencisi, bir akademik yıl sonunda genel not ortalaması 3.003.49 arasında olan ve NA, FF, FD, E, W ile F notu olmayan öğrenciler o akademik yılda onur
öğrencisi sayılırlar ve bunlara onur veya yüksek onur belgesi verilir. Fakülte birincilerinin belirlenmesinde, yatay veya dikey geçişle gelen öğrenciler dahil başarı ortalamasının eşit olması
durumunda, tüm yarıyılları değerlendirmeye katılan öğrencilere öncelik verilir.
(2) GNO’su 3.00-3.49 olan öğrenciler onur, 3.50 ve daha yüksek olanlar yüksek onur
öğrencisi olarak mezun olurlar. Bu durum diplomalarında belirtilir ve diploma ekine işlenir.
Mezuniyet ve diploma
MADDE 35 – (1) Mezun olabilmek için öğrencinin, programdaki alması gereken tüm
ders ve stajların her birinden başarılı olması ve GNO’sunun en az 2.00-4.00 olması gerekir.
(2) Temel bilimler dönemini bitirenlere ön lisans diploması, beş yıllık diş hekimliği
eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilere diş hekimliği diploması verilir.
(3) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere, diplomasını alırken iade edilmek üzere
geçici mezuniyet belgesi verilir. Diplomanın kaybı halinde, bir defaya mahsus olmak üzere;
diploma yerine geçecek, kaybından dolayı düzenlendiği belirtilen ve diploma bilgileri bulunan
bir belge verilir.
(4) Diş hekimliğine ilişkin diplomalar ilgili mevzuat hükümlerine göre verilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; İstanbul Aydın Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri
uygulanır.
İntibak
MADDE 37 – (1) Yatay veya dikey geçiş ile intibak işlemlerine Fakülte Kurulu karar
verir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 38 – (1) 23/12/2013 tarihli ve 28860 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2019-2020 eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptıran öğrenciler için 38 inci maddeyle yürürlükten kaldırılan İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerliliğini korur.
Yürürlük
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik 2019-2020 eğitim-öğretim yılından geçerli olmak
üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
TS ISO 254 KAYIŞLA TAHRİK - KASNAKLAR - KALİTE, YÜZEY
DURUMU VE BALANS STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: MSG-MS-2019/21)
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS ISO 254 (Nisan 2015) “Kayışla tahrik - Kasnaklar - Kalite, yüzey durumu ve balans” standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.
Standardın kapsamı
MADDE 2 – (1) Bu Uluslararası Standart bütün aktarma (transmisyon) kasnakları için
ortak olan kalite karakteristiklerini kapsar. Bu standart, aktarma kasnaklarının ve deney kasnaklarının son işlem ve balans (denge) hususları için kalite seviyelerini kapsar.
(2) Bu Uluslararası Standart; V kayışlar, V taraklı kayışlar, düz veya senkronize kayışlar
için transmisyon kasnaklarına uygulanır. Bu standart bir veya daha fazla hareketli flanşlara sahip değişken hızlı kasnaklara uygulanmaz.
(3) Transmisyon kasnaklarının diğer karakteristikleri ilgili Uluslararası Standartlarda
yer almaktadır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi,
10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması
Hakkında Kanun ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı
Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ve Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Uygulamaya konma
MADDE 4 – (1) TS 148 “Kasnaklar – Kayışlar İçin” (Aralık 1998) standardı iptal edilmiştir. Yerine TSE Teknik Kurulunun 9/1/2017 tarihli toplantısında kabul edilen; TS ISO 254
“Kayışla tahrik - Kasnaklar - Kalite, yüzey durumu ve balans”, TS ISO 5290 “Kayışla tahrik
- Dar V kayışları için kanallı kasnaklar - Kanal kesitleri 9N/J, 15N/J ve 25N/J (etkin sistem)”,
TS ISO 5291 “Kayışla tahrik - Klasik Birleşik V kayışları için kanallı kasnaklar - Kanal kesitleri
AJ, BJ, CJ ve DJ (etkin sistem)”, TS ISO 9980 “Kayışla Tahrik – V Kayışları İçin Kanallı Kasnaklar (etkin genişliği esas alan sistem) – Kanalların Geometrik Muayenesi”, TS ISO 9981
“Kayışla Tahrik – Otomotiv Endüstrisi İçin Kasnaklar ve V Kayışları – PK Profili: Boyutlar”,
TS ISO 9982 “Kayışla Tahrik – Endüstriyel Uygulamalar İçin Kasnaklar ve V Kayışlar – PH,
PJ, PK, PL ve PM Profiller: Boyutlar” standardları imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu
olarak uygulamaya konulmuştur.
Uyma zorunluluğu
MADDE 5 – (1) TS ISO 254 (Nisan 2015) “Kayışla tahrik - Kasnaklar - Kalite, yüzey
durumu ve balans” standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.
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Karşılıklı tanıma hükmü
MADDE 6 – (1) TS ISO 254 (Nisan 2015) “Kayışla tahrik - Kasnaklar - Kalite, yüzey
durumu ve balans” standardı ile ilgili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal
olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.
(2) Ancak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve esaslara
uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda TS ISO 254 (Nisan 2015) “Kayışla
tahrik - Kasnaklar - Kalite, yüzey durumu ve balans” standardı ile ilgili Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.
Temin
MADDE 7 – (1) TS ISO 254 (Nisan 2015) “Kayışla tahrik - Kasnaklar - Kalite, yüzey
durumu ve balans” standardı, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir.
İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 8 – (1) 29/12/1998 tarihli ve 23568 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-98/110-111) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
TS ISO 5290 KAYIŞLA TAHRİK - DAR V KAYIŞLARI İÇİN KANALLI
KASNAKLAR - KANAL KESİTLERİ 9N/J, 15N/J VE 25N/J
(ETKİN SİSTEM) STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: MSG-MS-2019/22)
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS ISO 5290 (Ağustos 2015) “Kayışla tahrik Dar V kayışları için kanallı kasnaklar - Kanal kesitleri 9N/J, 15N/J ve 25N/J (etkin sistem)”
standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.
Standardın kapsamı
MADDE 2 – (1) Bu Uluslararası Standart, endüstriyel güç iletim tahrik sistemleri için
amaçlanan hem tek hem de birleşik dar V kayışları için kanallı kasnakların (kanal kesitleri
9N/J, 15N/J ve 25N/J) ana karakteristiklerini kapsar.
(2) Etkin çap serileri ile ilgili bazı temel bilgiler Standardın Ek A’sında verilmiştir.
(3) Not: Bir kanalın etkin genişliği, bir bütün olarak değerlendirilen kanallar ve karşılık
gelen dar V kayışları için etkin sistemde standardizasyonun ana boyutu olarak göz önüne alınır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi,
10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması
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Hakkında Kanun ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı
Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ve Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Uygulamaya konma
MADDE 4 – (1) TS 148 “Kasnaklar – Kayışlar İçin” (Aralık 1998) standardı iptal edilmiştir. Yerine TSE Teknik Kurulunun 9/1/2017 tarihli toplantısında kabul edilen; TS ISO 254
“Kayışla tahrik - Kasnaklar - Kalite, yüzey durumu ve balans”, TS ISO 5290 “Kayışla tahrik
- Dar V kayışları için kanallı kasnaklar - Kanal kesitleri 9N/J, 15N/J ve 25N/J (etkin sistem)”,
TS ISO 5291 “Kayışla tahrik - Klasik Birleşik V kayışları için kanallı kasnaklar - Kanal kesitleri
AJ, BJ, CJ ve DJ (etkin sistem)”, TS ISO 9980 “Kayışla Tahrik – V Kayışları İçin Kanallı Kasnaklar (etkin genişliği esas alan sistem) – Kanalların Geometrik Muayenesi”, TS ISO 9981
“Kayışla Tahrik – Otomotiv Endüstrisi İçin Kasnaklar ve V Kayışları – PK Profili: Boyutlar”,
TS ISO 9982 “Kayışla Tahrik – Endüstriyel Uygulamalar İçin Kasnaklar ve V Kayışlar – PH,
PJ, PK, PL ve PM Profiller: Boyutlar” standardları imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu
olarak uygulamaya konulmuştur.
Uyma zorunluluğu
MADDE 5 – (1) TS ISO 5290 (Ağustos 2015) “Kayışla tahrik - Dar V kayışları için
kanallı kasnaklar - Kanal kesitleri 9N/J, 15N/J ve 25N/J (etkin sistem)” standardı kapsamına
giren ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.
Karşılıklı tanıma hükmü
MADDE 6 – (1) TS ISO 5290 (Ağustos 2015) “Kayışla tahrik - Dar V kayışları için
kanallı kasnaklar - Kanal kesitleri 9N/J, 15N/J ve 25N/J (etkin sistem)” standardı ile ilgili
Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest
dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.
(2) Ancak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve esaslara
uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda TS ISO 5290 (Ağustos 2015) “Kayışla tahrik - Dar V kayışları için kanallı kasnaklar - Kanal kesitleri 9N/J, 15N/J ve 25N/J (etkin
sistem)” standardı ile ilgili Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan
geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.
Temin
MADDE 7 – (1) TS ISO 5290 (Ağustos 2015) “Kayışla tahrik - Dar V kayışları için
kanallı kasnaklar - Kanal kesitleri 9N/J, 15N/J ve 25N/J (etkin sistem)” standardı, TSE merkez
teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.
Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
TS ISO 5291 KAYIŞLA TAHRİK - KLASİK BİRLEŞİK V KAYIŞLARI İÇİN
KANALLI KASNAKLAR - KANAL KESİTLERİ AJ, BJ, CJ VE DJ
(ETKİN SİSTEM) STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: MSG-MS-2019/23)
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS ISO 5291 (Ağustos 2015) “Kayışla tahrik Klasik Birleşik V kayışları için kanallı kasnaklar - Kanal kesitleri AJ, BJ, CJ ve DJ (etkin sistem)” standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.
Standardın kapsamı
MADDE 2 – (1) Bu uluslararası standart, endüstriyel güç aktarma tahrik sistemleri için
amaçlanan birleşik klâsik V kayışları için kanallı kasnakların (kanal kesitleri AJ, BJ, CJ ve DJ)
ana karakteristiklerini kapsar.
(2) Not 1: Bir kanalın etkin genişliği, bir bütün olarak değerlendirilen kanallar ve karşılık gelen birleşik V kayışları için standardizasyonun ana boyutu olarak göz önüne alınır.
(3) Not 2: Adım çizgisi konumu, sadece, yaklaşık olarak verilebilir. Bir kasnağın yaklaşık adım çapı aşağıda verilen bağıntı ile hesaplanabilir:
dp = de - 2be
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi,
10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması
Hakkında Kanun ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı
Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ve Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Uygulamaya konma
MADDE 4 – (1) TS 148 “Kasnaklar – Kayışlar İçin” (Aralık 1998) standardı iptal edilmiştir. Yerine TSE Teknik Kurulunun 9/1/2017 tarihli toplantısında kabul edilen; TS ISO 254
“Kayışla tahrik - Kasnaklar - Kalite, yüzey durumu ve balans”, TS ISO 5290 “Kayışla tahrik
- Dar V kayışları için kanallı kasnaklar - Kanal kesitleri 9N/J, 15N/J ve 25N/J (etkin sistem)”,
TS ISO 5291 “Kayışla tahrik - Klasik Birleşik V kayışları için kanallı kasnaklar - Kanal kesitleri
AJ, BJ, CJ ve DJ (etkin sistem)”, TS ISO 9980 “Kayışla Tahrik – V Kayışları İçin Kanallı Kasnaklar (etkin genişliği esas alan sistem) – Kanalların Geometrik Muayenesi”, TS ISO 9981
“Kayışla Tahrik – Otomotiv Endüstrisi İçin Kasnaklar ve V Kayışları – PK Profili: Boyutlar”,
TS ISO 9982 “Kayışla Tahrik – Endüstriyel Uygulamalar İçin Kasnaklar ve V Kayışlar – PH,
PJ, PK, PL ve PM Profiller: Boyutlar” standardları imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu
olarak uygulamaya konulmuştur.
Uyma zorunluluğu
MADDE 5 – (1) TS ISO 5291 (Ağustos 2015) “Kayışla tahrik - Klasik Birleşik V kayışları için kanallı kasnaklar - Kanal kesitleri AJ, BJ, CJ ve DJ (etkin sistem)” standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.
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Karşılıklı tanıma hükmü
MADDE 6 – (1) TS ISO 5291 (Ağustos 2015) “Kayışla tahrik - Klasik Birleşik V kayışları için kanallı kasnaklar - Kanal kesitleri AJ, BJ, CJ ve DJ (etkin sistem)” standardı ile
ilgili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak
serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.
(2) Ancak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve esaslara
uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda TS ISO 5291 (Ağustos 2015) “Kayışla tahrik - Klasik Birleşik V kayışları için kanallı kasnaklar - Kanal kesitleri AJ, BJ, CJ ve
DJ (etkin sistem)” standardı ile ilgili Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde
sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.
Temin
MADDE 7 – (1) TS ISO 5291 (Ağustos 2015) “Kayışla tahrik - Klasik Birleşik V kayışları için kanallı kasnaklar - Kanal kesitleri AJ, BJ, CJ ve DJ (etkin sistem)” standardı, TSE
merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.
Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
TS ISO 9980 KAYIŞLA TAHRİK – V KAYIŞLARI İÇİN KANALLI KASNAKLAR
(ETKİN GENİŞLİĞİ ESAS ALAN SİSTEM) – KANALLARIN
GEOMETRİK MUAYENESİ STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: MSG-MS-2019/24)
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS ISO 9980 (Aralık 2015) “Kayışla Tahrik – V
Kayışları İçin Kanallı Kasnaklar (etkin genişliği esas alan sistem) – Kanalların Geometrik Muayenesi” standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.
Standardın kapsamı
MADDE 2 – (1) Bu uluslararası standart, etkin genişliği esas alan sistemde belirlenen
V kayışlarına ait kasnak ve kanallarının düzgünlüğüne ait muayene yöntemlerini kapsar. Kanallı
kasnaklar, klasik veya dar V kayışları ile kullanım için tasarımlanabilir. V kayışları tek veya
birleşik üniteler şeklinde olabilir.
(2) Kanallı kasnakların muayene parametreleri ve toleranslarının ileride hazırlanacak
uluslararası standartların kapsamına alınması amaçlanmaktadır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi,
10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması

20 Eylül 2019 – Sayı : 30894

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 109

Hakkında Kanun ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı
Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ve Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Uygulamaya konma
MADDE 4 – (1) TS 148 “Kasnaklar – Kayışlar İçin” (Aralık 1998) standardı iptal edilmiştir. Yerine TSE Teknik Kurulunun 9/1/2017 tarihli toplantısında kabul edilen; TS ISO 254
“Kayışla tahrik - Kasnaklar - Kalite, yüzey durumu ve balans”, TS ISO 5290 “Kayışla tahrik
- Dar V kayışları için kanallı kasnaklar - Kanal kesitleri 9N/J, 15N/J ve 25N/J (etkin sistem)”,
TS ISO 5291 “Kayışla tahrik - Klasik Birleşik V kayışları için kanallı kasnaklar - Kanal kesitleri
AJ, BJ, CJ ve DJ (etkin sistem)”, TS ISO 9980 “Kayışla Tahrik – V Kayışları İçin Kanallı Kasnaklar (etkin genişliği esas alan sistem) – Kanalların Geometrik Muayenesi”, TS ISO 9981
“Kayışla Tahrik – Otomotiv Endüstrisi İçin Kasnaklar ve V Kayışları – PK Profili: Boyutlar”,
TS ISO 9982 “Kayışla Tahrik – Endüstriyel Uygulamalar İçin Kasnaklar ve V Kayışlar – PH,
PJ, PK, PL ve PM Profiller: Boyutlar” standardları imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu
olarak uygulamaya konulmuştur.
Uyma zorunluluğu
MADDE 5 – (1) TS ISO 9980 (Aralık 2015) “Kayışla Tahrik – V Kayışları İçin Kanallı
Kasnaklar (etkin genişliği esas alan sistem) – Kanalların Geometrik Muayenesi” standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.
Karşılıklı tanıma hükmü
MADDE 6 – (1) TS ISO 9980 (Aralık 2015) “Kayışla Tahrik – V Kayışları İçin Kanallı
Kasnaklar (etkin genişliği esas alan sistem) – Kanalların Geometrik Muayenesi” standardı ile
ilgili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak
serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.
(2) Ancak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve esaslara
uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda TS ISO 9980 (Aralık 2015) “Kayışla
Tahrik – V Kayışları İçin Kanallı Kasnaklar (etkin genişliği esas alan sistem) – Kanalların Geometrik Muayenesi” standardı ile ilgili Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde
sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.
Temin
MADDE 7 – (1) TS ISO 9980 (Aralık 2015) “Kayışla Tahrik – V Kayışları İçin Kanallı
Kasnaklar (etkin genişliği esas alan sistem) – Kanalların Geometrik Muayenesi” standardı,
TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin
internet sitesinden ulaşılabilir.
Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
TS ISO 9981 KAYIŞLA TAHRİK – OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İÇİN KASNAKLAR
VE V KAYIŞLARI – PK PROFİLİ: BOYUTLAR STANDARDI
İLE İLGİLİ TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: MSG-MS-2019/25)
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS ISO 9981 (Ağustos 2015) “Kayışla Tahrik –
Otomotiv Endüstrisi İçin Kasnaklar ve V Kayışları – PK Profili: Boyutlar” standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.
Standardın kapsamı
MADDE 2 – (1) Bu standart, esas olarak otomotiv yardımcı tahrik uygulamaları için
bu kasnaklarla uyumlu olan PK profili taraklı uçsuz V kayışları ile birlikte kullanılan taraklı V
kasnak kanal profillerinin ana boyutsal karakteristiklerini kapsar.
(2) Endüstriyel ve otomotiv dışı uygulamalar için PH, PJ, PK, PL ve PM profillerindeki
taraklı V kayışları ve kasnaklarla ilgili düzenlemelerin tamamı ISO 9982 “Kayışla Tahrik –
Endüstriyel Uygulamalar İçin Kasnaklar ve V Kayışlar – PH, PJ, PK, PL ve PM Profili: Boyutlar” konusudur. PK kayış profilinin boyut ve toleransları her iki Uluslararası Standartta aynıdır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi,
10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması
Hakkında Kanun ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ve Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı
Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Uygulamaya konma
MADDE 4 – (1) TS 148 “Kasnaklar – Kayışlar İçin” (Aralık 1998) standardı iptal edilmiştir. Yerine TSE Teknik Kurulunun 9/1/2017 tarihli toplantısında kabul edilen; TS ISO 254
“Kayışla tahrik - Kasnaklar - Kalite, yüzey durumu ve balans”, TS ISO 5290 “Kayışla tahrik
- Dar V kayışları için kanallı kasnaklar - Kanal kesitleri 9N/J, 15N/J ve 25N/J (etkin sistem)”,
TS ISO 5291 “Kayışla tahrik - Klasik Birleşik V kayışları için kanallı kasnaklar - Kanal kesitleri
AJ, BJ, CJ ve DJ (etkin sistem)”, TS ISO 9980 “Kayışla Tahrik – V Kayışları İçin Kanallı Kasnaklar (etkin genişliği esas alan sistem) – Kanalların Geometrik Muayenesi”, TS ISO 9981
“Kayışla Tahrik – Otomotiv Endüstrisi İçin Kasnaklar ve V Kayışları – PK Profili: Boyutlar”,
TS ISO 9982 “Kayışla Tahrik – Endüstriyel Uygulamalar İçin Kasnaklar ve V Kayışlar – PH,
PJ, PK, PL ve PM Profiller: Boyutlar” standardları imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu
olarak uygulamaya konulmuştur.
Uyma zorunluluğu
MADDE 5 – (1) TS ISO 9981 (Ağustos 2015) “Kayışla Tahrik – Otomotiv Endüstrisi
İçin Kasnaklar ve V Kayışları – PK Profili: Boyutlar” standardı kapsamına giren ürünleri üreten
ve piyasaya arz edenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.
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Karşılıklı tanıma hükmü
MADDE 6 – (1) TS ISO 9981 (Ağustos 2015) “Kayışla Tahrik – Otomotiv Endüstrisi
İçin Kasnaklar ve V Kayışları – PK Profili: Boyutlar” standardı ile ilgili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş
ürünlere uygulanmaz.
(2) Ancak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve esaslara
uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda TS ISO 9981 (Ağustos 2015) “Kayışla Tahrik – Otomotiv Endüstrisi İçin Kasnaklar ve V Kayışları – PK Profili: Boyutlar” standardı ile ilgili Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit
ederse, ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini
veya toplatılmasını isteyebilir.
Temin
MADDE 7 – (1) TS ISO 9981 (Ağustos 2015) “Kayışla Tahrik – Otomotiv Endüstrisi
İçin Kasnaklar ve V Kayışları – PK Profili: Boyutlar” standardı, TSE merkez teşkilatından
veya il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.
Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
TS ISO 9982 KAYIŞLA TAHRİK – ENDÜSTRİYEL UYGULAMALAR İÇİN
KASNAKLAR VE V KAYIŞLAR – PH, PJ, PK, PL VE PM PROFİLLER:
BOYUTLAR STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: MSG- MS-2019/26)
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS ISO 9982 (Ağustos 2015) “Kayışla Tahrik –
Endüstriyel Uygulamalar İçin Kasnaklar ve V Kayışlar – PH, PJ, PK, PL ve PM Profiller: Boyutlar” standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.
Standardın kapsamı
MADDE 2 – (1) Bu standart, genel endüstriyel uygulamalar için bu kasnaklarla uyumlu
olan PH, PJ, PK, PL ve PM profilli taraklı uçsuz V kayışları ile birlikte kullanılan taraklı V
kasnak profillerinin ana boyutla ilgili karakteristiklerini kapsar.
(2) PK kayışı, esas itibarıyla otomotiv yardımcı tahrik uygulamaları için tesis edilmiş
olup ISO 9981 “Kayışla Tahrik – Otomotiv Endüstrisi İçin Kasnaklar ve V Kayışları – PK Profili: Boyutlar” özellikle PK kayışı ile ilgili hususları içermektedir.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi,
10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması
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Hakkında Kanun ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı
Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ve Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Uygulamaya konma
MADDE 4 – (1) TS 148 “Kasnaklar – Kayışlar İçin” (Aralık 1998) standardı iptal edilmiştir. Yerine TSE Teknik Kurulunun 9/1/2017 tarihli toplantısında kabul edilen; TS ISO 254
“Kayışla tahrik - Kasnaklar - Kalite, yüzey durumu ve balans”, TS ISO 5290 “Kayışla tahrik
- Dar V kayışları için kanallı kasnaklar - Kanal kesitleri 9N/J, 15N/J ve 25N/J (etkin sistem)”,
TS ISO 5291 “Kayışla tahrik - Klasik Birleşik V kayışları için kanallı kasnaklar - Kanal kesitleri
AJ, BJ, CJ ve DJ (etkin sistem)”, TS ISO 9980 “Kayışla Tahrik – V Kayışları İçin Kanallı Kasnaklar (etkin genişliği esas alan sistem) – Kanalların Geometrik Muayenesi”, TS ISO 9981
“Kayışla Tahrik – Otomotiv Endüstrisi İçin Kasnaklar ve V Kayışları – PK Profili: Boyutlar”,
TS ISO 9982 “Kayışla Tahrik – Endüstriyel Uygulamalar İçin Kasnaklar ve V Kayışlar – PH,
PJ, PK, PL ve PM Profiller: Boyutlar” standardları imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu
olarak uygulamaya konulmuştur.
Uyma zorunluluğu
MADDE 5 – (1) TS ISO 9982 (Ağustos 2015) “Kayışla Tahrik – Endüstriyel Uygulamalar İçin Kasnaklar ve V Kayışlar – PH, PJ, PK, PL ve PM Profiller: Boyutlar” standardı
kapsamına giren ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.
Karşılıklı tanıma hükmü
MADDE 6 – (1) TS ISO 9982 (Ağustos 2015) “Kayışla Tahrik – Endüstriyel Uygulamalar İçin Kasnaklar ve V Kayışlar – PH, PJ, PK, PL ve PM Profiller: Boyutlar” standardı ile
ilgili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak
serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.
(2) Ancak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve esaslara
uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda TS ISO 9982 (Ağustos 2015) “Kayışla Tahrik – Endüstriyel Uygulamalar İçin Kasnaklar ve V Kayışlar – PH, PJ, PK, PL ve PM
Profiller: Boyutlar” standardı ile ilgili Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde
sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.
Temin
MADDE 7 – (1) TS ISO 9982 (Ağustos 2015) “Kayışla Tahrik – Endüstriyel Uygulamalar İçin Kasnaklar ve V Kayışlar – PH, PJ, PK, PL ve PM Profiller: Boyutlar” standardı,
TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin
internet sitesinden ulaşılabilir.
Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Düzce 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

8100
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Alanya 7. Asliye Ceza Mahkemesinden:

8051

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

8102

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

8103
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
ANKARA – İSTANBUL HATTI 2. ETAP (KÖSEKÖY-İNÖNÜ) 29 KALEM YEDEK
MALZEME SATIN ALINACAKTIR
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2019/443079
1 - İdarenin:
a) Adresi
: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Anafartalar Mahallesi
Hipodrom Caddesi No: 3 06330
Gar/Altındağ/ANKARA
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (312) 309 05 15/4351 - 4311 - 0 (312) 311 53 05
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@tcdd.gov.tr
2 - İhale konusu malın
adı ve miktarı
: Ankara – İstanbul Hattı 2. Etap (Köseköy-İnönü)
29 Kalem Yedek Malzeme Temini
3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle
Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale
dokümanında belirtilmiştir.
4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi
Başkanlığı Genel İhale Komisyonuna 21/10/2019 Pazartesi günü saat 10.00’a kadar verilmiş veya
gelmiş olması şarttır.
5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol
Dairesi Başkanlığı Bakım Sipariş Şube Müdürlüğünde (4035 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
Merkez Veznesinden (Zemin Kat) KDV dahil 300,-TL. bedelle temin edilebilir.
6 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
8083/1-1

—— • ——

GEBZE (HARİÇ) - KÖSEKÖY (DAHİL) HAT KESİMİ SİNYALİZASYON
VE HABERLEŞME SİSTEMLERİ İÇİN 32 KALEM YEDEK
MALZEME SATIN ALINACAKTIR
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2019/443865
1 - İdarenin:
a) Adresi
: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Anafartalar Mah.
Hipodrom Caddesi No: 3 06330 Altındağ /ANKARA
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (312) 309 05 15/4371 - 4311 - 0 (312) 311 53 05
c) Elektronik Posta Adresi
: satinalma@tcdd.gov.tr
2 - İhale konusu malın
adı ve miktarı
: Gebze (Hariç) – Köseköy (Dahil) Hat Kesimi
Sinyalizasyon ve Haberleşme Sistemleri için 32 kalem
Yedek Malzeme temini
3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle
Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale
dokümanında belirtilmiştir.
4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi
Başkanlığı Genel İhale Komisyonuna 22/10/2019 Salı günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya
gelmiş olması şarttır.
5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol
Dairesi Başkanlığı Bakım Sipariş Şube Müdürlüğünde (4035 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
Merkez Veznesinden (Zemin Kat) KDV dahil 300,-TL. bedelle temin edilebilir.
6 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
8084/1-1
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62 İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Ordu Aybastı Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın
sorumluluğu altında yapılacak olan Ordu Aybastı Küçük Sanayi Sitesine ait 62 işyeri yapım işi,
birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek
suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
1- İdarenin Adresi
: İlhan Cad. Bakış matbaası 7/A Aybastı / ORDU
2- İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 62 işyeri yapım işi
b) Yapılacağı yer
: Aybastı / ORDU
c) İşe başlama tarihi
: Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en
geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
d) İşin süresi
: 30/11/2021 tarihine kadar tamamlanacaktır.
e) Keşif Bedeli (2019 B.F. ile) : 17.700.000 TL
f) Geçici Teminatı
: 531.000 TL
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası
Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu
Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara
b) Tarihi ve saati
: 08/10/2019 - Saat 10.00
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile
varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.
B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar
Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli
Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.
4) İş Deneyim Belgesi.
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun
olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veya yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen
bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin ve
bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen
diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir.
İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir.
İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis
ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında
değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği veya Mimar Bölümleri ihale konusu iş veya benzer
işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39.
maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.
5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.
1) Keşif bedelinin en az % 20 ‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit
kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir.
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)
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2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum
bildirimi.
D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren belge.
F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
G) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki
form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.
H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.
İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge
J) İç Zarf.
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun
olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde
teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda
istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat
10.00 ‘a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah.
Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği
gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim
edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.
İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3’üncü maddesinde
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.
5- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya
konsorsiyum) kabul edilmez.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal
Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151 Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında veya Ordu
Aybastı Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının İlhan Cad. Bakış matbaası 7/A
Aybastı / ORDU adreslerinde görülebilir veya 600 TL karşılığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151 Cad. No: 154
1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın
almaları zorunludur.
8- İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.
9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim
günü olmalıdır.
10- KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve
ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye
Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir.
11- Kooperatifimiz Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
7995/2-2
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde giderleri Özel Bütçeden ve
Döner Sermaye gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü
maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978
tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Esaslar’da yer alan ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre 2018 KPSS (B) grubu puan sırası esas
alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVANI

KİŞİ SAYISI

BÜTÇESİ

HEMŞİRE

60

Özel Bütçe

HEMŞİRE

20

Döner Sermaye
Bütçesi

BAŞVURU ŞARTLARI
Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu Olmak.
2018 KPSS P3 Puan Türünden 60 ve Üzeri Puan Almış Olmak.
Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu Olmak.
2018 KPSS P3 Puan Türünden 60 ve Üzeri Puan Almış Olmak.

KODU
H1

H1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden
HEMŞİRE

14

Döner Sermaye
Bütçesi

Mezun Olmak.
2018 KPSS P94 Puan Türünden 60 ve Üzeri Puan

H2

Almış Olmak.

ARANILAN ŞARTLAR
1 - Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48.
maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
2 - Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
3 - Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin
yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek.
4 - Başvuracak adayların 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş
olmalıdırlar. Lisans mezunları için 2018 KPSS-P3 puan türü, Lise mezunları için 2018 KPSS-P94
puan türü esas alınacaktır.
5 - 5917 sayılı Kanunun 47. Maddesi’nin 5. Fıkrası (A)2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli
personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih
tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.
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BAŞVURU ŞEKLİ:
Adayların, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai
saati bitimine kadar) www.istanbul.edu.tr adresindeki Başvuru Formunu ve Başvuru Dilekçesini
eksiksiz doldurarak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Üniversitemiz Personel Daire
Başkanlığına Şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat sonunda adayların beyan
ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından kurumumuz tarafından
teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve
haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. Sadece bir pozisyon için aranılan nitelik
kodu belirtilerek başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da
geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini
geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
İSTENİLEN BELGELER:
- Başvuru Dilekçesi
- Fotoğraflı Başvuru Formu (Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanan başvuru formu
doldurulacaktır.)
- Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
- Diploma veya Mezuniyet Belgesinin Aslı ve Fotokopisi (e-devlet Çıktısı Kabul
Edilecektir.)
- 2018 KPSS Sınav Sonuç Belgesi
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
Başvurular Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar en geç 7 iş günü
içinde

www.istanbul.edu.tr

adresinde

yayınlanacaktır.

Kontenjan

sayısı

kadar

yedek

belirlenecektir. Asil kazananlar atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde ilan edilen yedek
kazananlar sırasıyla çağırılacaktır. Ataması yapılacak adayların listesi, işe başlamaları için gerekli
evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.istanbul.edu.tr adresinden takip edilmesi
gerekmektedir. İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
* Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi
bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi
fesih edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.
* İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
8022/1-1

—— • ——
Yenimahalle Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden:
Varlık Mahallesi 9011 ada güneybatısı ile 5795 ve 5798 adalar güneyinde, Çubuk çayı
kuzeyinde kalan park alanı ve Kuzey Yıldızı Mahallesi 43844 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur.

8032/1-1
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Adalet Bakanlığından:
BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATINDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE
SÖZLEŞMELİ MÜHENDİS ALIMI İLANI
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile
06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” “Sınav şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesinin 8 inci
fıkrası ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda,
2018-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, her bir unvan/branş için ayrı ayrı boş
bulunan pozisyonun 5 katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav
başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 29 mühendis pozisyonuna aşağıda belirtilen
branşlarda personel alımı yapılacaktır.
UNVAN/BRANŞ

ADET

HARİTA MÜHENDİSİ

1

İNŞAAT MÜHENDİSİ

8

MAKİNE MÜHENDİSİ

8

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

5

ELEKTRİK MÜHENDİSİ

3

ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

2

JEOLOJİ MÜHENDİSİ

1

ÇEVRE MÜHENDİSİ

1

TOPLAM

29

KPSS puanı ile sözlü sınavda alınan puanın aritmetik ortalamasına göre her unvan/branş
için ayrı ayrı en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılması suretiyle ilân edilen pozisyon
sayısı kadar alım yapılacaktır.
I) Genel Şartlar:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
c) 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı
puan almış olmak.
II) Özel Şartlar:
Son başvuru tarihi itibarıyla ilan edilen unvan/branşlarda Yükseköğretim kurumlarının
ilgili mühendislik bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul
edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
III) Başvuruda İstenecek Belgeler:
1- Başvuru Formu (EK-1) (Bu ilânda belirtilen pozisyonlara yapılan başvurular için
sadece ekte yer alan form kullanılacaktır, bunun dışında kullanılan başvuru formları kabul
edilmeyecektir.)
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2- Öğrenim belgesinin veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ya da onaylı sureti (İlgili
öğrenim kurumunca onaylanmış suret kabul edilebileceği gibi belgenin aslının ibraz edilmesi
halinde sureti Bakanlığımızca da onaylanabilecektir.)
3- 2018-KPSS sonuç belgesi,
4- Güvenlik Soruşturması Formu (EK-2) (Formun UYARI bölümünde belirtilen hususlara
uygun olarak doldurulması, 3 adet hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması, fotoğraf
yapıştırılması, ilgili bölümün imzalanması ve bu form dışında başka form kullanılmaması
gerekmektedir.),
5- Fotoğraflı özgeçmiş (El yazısıyla hazırlanmış ve imzalanmış),
6- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet'ten barkodlu belge oluşturularak
alınabilir),
7- Sağlık açısından engeli bulunmadığına dair yazılı beyan, (EK-3)
IV) Başvuru Yeri, Şekli ve Tarihi:
Başvurular 23/09/2019 tarihinde başlayıp, 07/10/2019 tarihi mesai saati bitiminde sona
erecektir.
Başvuruların Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilât Şube
Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza
ulaşacak şekilde posta ile yapılacaktır. (Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra
başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin ve başka başvuru formu kullananların başvuruları
kabul edilmeyecektir.)
Adaylar; bu ilânda belirtilen unvan/branşlardan sadece birine başvuru yapabileceklerdir.
Adaylar başvuru formunda yer alan unvan/branşlardan sadece birini tercih edecek olup, birden
fazla tercih yapanlar ile başvuru formunda yer alan tercih alanını boş bırakanların başvuruları
geçersiz sayılacaktır.
V) Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi:
Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sınav yeri ve tarihi Bakanlığımız internet
sitesinde (www.adalet.gov.tr) ilân edilecektir.
VI) Sözlü Sınavın Şekli ve Konuları:
Atama yapılacak pozisyonun gerektirdiği meslekî bilgi 40,
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,
Genel kültür 20,
Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,
puan olmak üzere; toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Adayın
alınacağı pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; alınacağı pozisyonun gerektirdiği
teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.
Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70
puan almaları gerekmektedir.
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VII)- Nihai Başarı Listesi ve Sınav Sonuçlarının Duyurulması:
Nihai başarı listesi; adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik
ortalamasına göre yapılacak olup, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilânda
belirtilen pozisyon sayısı kadar asıl aday alınmaya hak kazanacaktır.
Sınav sonuçları ve pozisyonlara alınmaya hak kazananlar Bakanlığımız internet sitesinde
(www.adalet.gov.tr) ilân edilecektir.
VIII) Ücret Tablosu:
HİZMET YILI

SÖZLEŞME ÜCRETİ (BRÜT)

5 yıldan az olanlar

5.210,57

5 yıldan 10 yıla kadar olanlar

5.328,91

10 yıldan 15 yıla kadar olanlar

5.447,28

15 yıldan 20 yıla kadar olanlar

5.565,66

20 yıldan fazla olanlar

5.713,61

ÖNEMLİ NOT:
Bu sınavın başvurudan işe alınmaya kadar tüm aşamalarında adaylara yapılacak
bilgilendirme ve çağrılar Bakanlığımızın internet sitesinde ilân yoluyla yapılacaktır.
Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

8031/1-1

—— • ——
Adalet Bakanlığından:

8130/1-1

—— • ——
Adalet Bakanlığından:

8131/1-1

—— • ——
Adalet Bakanlığından:

8132/1-1

20 Eylül 2019 – Sayı : 30894

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 125

Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:
(ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 2019-06)
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile “Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Ölçütleri Yönergesi” hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.
- Profesör adayları; başvuru formunun ekine; 6 (altı) adet fotoğraf, nüfus cüzdan
fotokopisi, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları
ile doçentlik belgesi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, özgeçmiş ve
eserler listesi, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ile bilimsel eserlerinden
oluşan dosyanın 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 5 (beş) nüshasını
elektronik ortamda (CD/flash bellek) şahsen veya posta yolu ile Rektörlük Personel Daire
Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Profesör adaylarının başvuru formunda “Başlıca
Araştırma Eseri”ni belirmeleri zorunludur.
- Doçent adayları; başvuru formunun ekine; 6 (altı) adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi,
fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora
diplomaları ile doçentlik belgesi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi,
özgeçmiş ve eserler listesi, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ile bilimsel
eserlerinden oluşan dosyasının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 3
(üç) nüshasını elektronik ortamda (CD/flashdisk) ortamında şahsen veya posta yolu ile Rektörlük
Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
- Doktor öğretim üyesi adayları; başvuru formunun ekine; 6 (altı) adet fotoğraf, nüfus
cüzdan fotokopisi, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans,
doktora diplomaları ile erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, özgeçmiş ve
eserler listesi, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ile bilimsel eserlerinden
oluşan dosyasının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 3 (üç) nüshasını
elektronik ortamda (CD/flashdisk) ortamında şahsen veya posta yolu ile ilgili Fakülte
Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
- Müracaat edecek adaylarca; Personel Daire Başkanlığının “Öğretim Üyesi Kadrolarına
Başvuru Süreci” başlıklı sayfasında yer alan “Öğretim Üyeliğine İlk Defa veya Yeniden
Başvuracak Adayların Yayın ve Faaliyetlerini Değerlendirme Formu”nu bilgisayar ortamında 1
(bir) adet doldurarak başvuru formu ekinde her sayfası paraflı olarak teslim edilecektir. Ayrıca,
jüri üyelerine gönderilecek dosyalarda da imzalı şekilde bu belgenin koyulması gerekmektedir.
- Müracaat edecek adayların “Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir.
(http://www.bartin.edu.tr) adresinden Üniversitemiz/Mevzuatlar (KAYSİS)/Yönergeler kısmından
ulaşılabilir.
- Adaylar başvuru dosyalarını hazırlarken Personel Daire Başkanlığının “ Öğretim Üyesi
Kadrolarına Başvuru Süreci ” başlıklı web sayfasında yer alan açıklamalara dikkat etmelidir.
- Başvuran adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde
belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştığı
kurumdan veya E-Devlet üzerinden alacakları “hizmet belgesini” dilekçelerine ekleyerek ibraz
etmeleri gerekmektedir.
- Yabancı ülkelerden alınan diploma ve doktora belgelerinin Yükseköğretim Kurulu
ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylı olması şarttır.
- Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.
- İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan müracaatlar
dikkate alınmayacaktır.
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- İhtiyaç duyulması halinde; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm
bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından https://w3.bartin.edu.tr/ yapılacak olup, ayrıca
yazılı bildirim yapılmayacaktır.
ANABİLİM
BİRİM
Edebiyat
Fakültesi
Edebiyat
Fakültesi
Edebiyat
Fakültesi

BÖLÜM

DALI
Türk-İslam

Felsefe

Düşüncesi
Tarihi

Çeviribilim

Tercümanlık

Mütercim
(Arapça)
Sanat Tarihi

Bizans Sanatı

İLAN ŞARTI

UNVAN ADET
Dr. Öğr.
Üyesi
Dr. Öğr.
Üyesi
Dr. Öğr.
Üyesi

1

İslam Felsefesi, Mevlana ve anlam
üzerine çalışmaları bulunmak.
Arap Dili ve Edebiyatı veya Arapça

1

Çeviribilim alanında doktora yapmış
olmak.

1

Ortaçağ şehir yerleşkeleri üzerine
çalışmaları bulunmak.
Sosyoloji alanında doçentlik unvanı

Edebiyat

Sosyoloji

Sosyometri

Eğitim

Eğitim

Eğitim

Fakültesi

Bilimleri

Yönetimi

Fakültesi

Doçent

1

almış olmak. Sosyolojik metodoloji
ve edebiyat sosyolojisi
çalışmaları bulunmak.

üzerine

Eğitim Yönetimi alanında doçentlik
Doçent

1

unvanı

almış

olmak.

Göçmen

eğitimi

çocukların

üzerine

çalışmaları bulunmak.
Güzel Sanatlar (Plastik Sanatlar)
Eğitim

Güzel Sanatlar

Resim-İş

Fakültesi

Eğitimi

Eğitimi

Doçent

1

alanında

doçentlik

unvanı

almış

olmak. Sanat eğitimi ve renkler
üzerine çalışmaları bulunmak.
Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında

Eğitim
Fakültesi

Türkçe ve
Sosyal Bilimler
Eğitimi

Sosyal Bilgiler

Dr. Öğr.

Eğitimi

Üyesi

doktora
1

yapmış

olmak.

Sosyal

bilgilerde coğrafya eğitimi ve iklim
eğitimi

değişikliği

üzerine

çalışmaları bulunmak.
İktisadi ve
İdari
Bilimler
Fakültesi
İktisadi ve
İdari
Bilimler
Fakültesi
Spor
Bilimleri
Fakültesi

Uluslararası

Uluslararası

Ticaret ve

Ticaret ve

Lojistik

Lojistik

Lojistik
üzerine
uluslararası
düzeyde çalışmaları bulunmak. SCI,
Profesör

1

SSCI,

SCI-Expanded’da

taranan

dergilerde yayımlanmış makaleleri
bulunmak.
Lojistik

Uluslararası

Uluslararası

Ticaret ve
Lojistik

Ticaret ve
Lojistik

üzerine

uluslararası

düzeyde çalışmaları bulunmak. SCI,
Doçent

2

SSCI, SCI-Expanded’da taranan
dergilerde yayımlanmış makaleleri
bulunmak.
Spor Bilimleri alanında doçentlik

Spor

Spor Yönetim

Yöneticiliği

Bilimleri

Doçent

1

unvanı

almış

olmak.

Spor

işletmelerinde hizmet kalitesi üzerine
çalışmaları bulunmak.
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Koç Üniversitesi Rektörlüğünden:
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakültelerinin
Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadrolarına tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.
Müracaat edeceklerin 1 sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve
akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce), doçentlik belgesini (Profesör ve
Doçent kadrosu için) ve doktora belgesini (Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için) PDF formatında
ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta adresine
göndermeleri gerekmektedir. Posta yoluyla iletilen başvurular kabul edilmeyecektir.
Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin
Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.
Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye'de
geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun,
eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.
Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da
sağlamaları gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için:
• İlgili alanda doktora tezini tamamlamış olmak,
• Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak veya
yapabileceğini destekleyen ön çalışmalar sunmak,
• Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.
Doçent kadrosu için:
• Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,
• Yaptığı çalışmalarla uluslararası tanınırlığa sahip olmak,
• Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.
Profesör kadrosu için:
• Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,
• İlgili alanda bilime evrensel katkısını gösterir nitelikte akademik geçmişe sahip olmak,
• Alanında İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak.

Son
Fakülte

Bölüm

Unvan

Kadro

Özel Koşullar

Başvuru
Tarihi

Doktor
İktisadi ve

İşletme (Yönetim ve Strateji)

İdari

2

(*)
5 Ekim

Üyesi

Bilimler
Fakültesi

Öğretim

2019

Doktor
İşletme (Pazarlama)

Öğretim
Üyesi

2

(*)
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• Genel Cerrahi
• Kadın Hastalıkları ve Doğum
• İç Hastalıkları
• Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
• Anesteziyoloji ve
Reanimasyon
• Beyin ve Sinir Cerrahisi
• Enfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji
• Kalp ve Damar Cerrahisi
• Kulak, Burun ve Boğaz
Hastalıkları
• Nöroloji
• Ortopedi ve Travmatoloji
• Radyoloji
• Üroloji
• Göğüs Hastalıkları
• Radyasyon Onkolojisi
• Fizik Tedavi ve

Tıp
Fakültesi

Rehabilitasyon
• Anatomi
• Fizyoloji
• Tıbbi Biyokimya
• Acil Tıp

Profesör,
Doçent,
Doktor
Öğretim
Üyesi

Belirtilen anabilim
dallarından her biri
için
toplam

5 Ekim

2 Profesör,
2 Doçent,

2019

2 Doktor Öğretim
Üyesi alınacaktır.

• Halk Sağlığı
• Kardiyoloji
• Nükleer Tıp
• Tıbbi Farmakoloji
• Tıbbi Genetik
• Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
• Çocuk Cerrahisi
• Göğüs Cerrahisi
• Plastik, Rekonstrüktif ve
Estetik Cerrahi
• Tıbbi Patoloji
• Histoloji
• Dermatoloji
• Psikiyatri
• Göz Hastalıkları

(*) Chartered ABS (https://charteredabs.org/academic-journal-guide-2018/) kriterlerine
göre 4 ve üstü sıralamalı uluslararası hakemli dergilerde en az 1 yayın yapmış olmak veya
Chartered ABS kriterlerine göre 4 ve üstü sıralamalı uluslararası hakemli dergilerde yayın yapma
potansiyeline sahip olmak. Yayın yapma potansiyeli, uluslararası hakemli dergilerde
değerlendirme halinde olan makaleler, önde gelen hakemli alan konferanslarındaki bildiri ve
sunumlar, ve adayın doktora ya da doktora sonrası çalışmalarını alanının önde gelen
üniversitelerinde yapmış olmasıyla ölçülmektedir. Bu bağlamda QS veya THE Dünya
sıralamasında ilk 600 üniversite içinde olan üniversiteler, Carnegie Classification of Institutions
of Higher Education kriterlerine göre R1 – Araştırma Üniversitesi olan üniversiteler, UT Dallas
North American ve Worldwide 100 listelerinde veya Financial Times European Business Schools
listesinde yer alan işletme fakülteleri, veya uluslararası akreditasyona (EQUIS, AACSB) sahip
üniversiteler kabul edilecektir.
8088/1-1

20 Eylül 2019 – Sayı : 30894

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 129

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI HAKKINDA DUYURU
Bakanlığımız taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü
maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslara göre çalıştırılmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım Usul ve
Esasları hükümleri çerçevesinde aşağıda unvanı, bölümü, puan türü, yeri ve adedi belirtilen boş
pozisyonlara, 2018 yılı KPSS (B) grubu puanı esas alınarak, yapılacak giriş (sözlü) sınav
sonucuna göre, toplam 785 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.
KÜTÜPHANECİ (Toplam Adedi: 500, Puan Türü: KPSSP3): Adana (7), Adıyaman (5),
Afyonkarahisar (6), Ağrı (6), Aksaray (4), Amasya (4), Ankara (12), Antalya (8), Ardahan (3),
Artvin (5), Aydın (7), Balıkesir (7), Bartın (3), Batman (7), Bayburt (3), Bilecik (5), Bingöl (5),
Bitlis (7), Bolu (4), Burdur (8), Bursa (5), Çanakkale (6), Çankırı (5), Çorum (6), Denizli (7),
Diyarbakır (7), Düzce (5), Edirne (4), Elazığ (6), Erzincan (5), Erzurum(10), Eskişehir (6),
Gaziantep(9), Giresun (4), Gümüşhane (4), Hakkari (3), Hatay (7), Iğdır (3), Isparta (7), İstanbul
(16), İzmir (11), Kahramanmaraş (6), Karabük (4), Karaman (4), Kars (4), Kastamonu (8),
Kayseri (7), Kırıkkale (5), Kırklareli (7), Kırşehir(5), Kilis (4), Kocaeli (6), Konya (13), Kütahya
(8), Malatya (8), Manisa (8), Mardin (6), Mersin (9), Muğla (4), Muş (6), Nevşehir (8), Niğde (6),
Ordu (6), Osmaniye (4), Rize (4), Sakarya (5), Samsun (9), Siirt (5), Sinop (4), Sivas (9),
Şanlıurfa (8), Şırnak (4), Tekirdağ (9), Tokat (8), Trabzon (7), Tunceli (4), Uşak (6), Van (6),
Yalova (4), Yozgat (6), Zonguldak (4).
ARKEOLOG (Toplam Adedi: 25, Puan Türü: KPSSP3): Bartın (1), Batman (2), Bilecik
(1), Bitlis (1), Burdur (1), Çankırı (1), Düzce (1), Erzincan (1), Erzurum (1), Gaziantep (1), Hatay
(1), İstanbul (1), Kahramanmaraş (1), Kars (1), Kırşehir (1), Kilis (1), Mersin (1), Tekirdağ (1),
Tokat (2), Tunceli (1), Van (1), Yozgat (1), Zonguldak (1).
MÜZE ARAŞTIRMACISI (Toplam Adedi: 25, Puan Türü: KPSSP3):
Sanat Tarihçisi (22): Ankara (3), Adana (1), Afyonkarahisar (1), Batman (1), Düzce (1),
Edirne (1), Elazığ (1), Erzurum (1), Giresun (1), Hatay (1), Kahramanmaraş (1), Kars (1),
Kırklareli (1), Kırşehir (1), Samsun (1), Sivas (1), Tokat (1), Tunceli (1), Van (1), Yozgat (1),
Tarih (2): Ankara (1), Çanakkale (1),
Arap Dili ve Edebiyatı (1): Konya (1),
MÜHENDİS (Toplam Adedi: 50, Puan Türü: KPSSP3):
İnşaat (8):Adana (1), Antalya (1), Edirne (1), İstanbul (1), Karabük (1), Kütahya (1),
Şanlıurfa (1), Van (1),
Makine (7):Ankara (1), Edirne (1), Elazığ (1), Gaziantep (1), Karabük (1), Şanlıurfa (1),
Van (1),
Elektrik-Elektronik (7): Adana (1), Bursa (1), Elazığ (1), Karabük (1), Kütahya (1),
Şanlıurfa (1), Van (1),
Harita (28):Ankara (2), Aydın (1), Balıkesir (1), Çanakkale (1), Diyarbakır (1), Edirne (1),
Erzurum (1), Gaziantep (2), Hatay (1), İstanbul (9), Karabük (2), Kars (1), Kütahya (1), Muğla
(1), Sivas (1), Şanlıurfa (1), Van (1),
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MİMAR (Toplam Adedi: 65, Puan Türü: KPSSP3): Adana (1), Ankara (3), Antalya (1),
Aydın (2), Balıkesir (1), Bursa (1), Çanakkale (2), Diyarbakır (2), Edirne (3), Elazığ
(2), Erzurum (3), Gaziantep (3), Hatay (2), İstanbul (12), İzmir (2), Karabük (5), Kars (3),
Kayseri (2), Konya (2), Kütahya (4), Muğla (1), Sivas (3), Şanlıurfa (2), Van (3),
ŞEHİR PLANCISI (Toplam Adedi: 50, Puan Türü: KPSSP3): Adana (3), Ankara (3),
Aydın (1), Balıkesir (1), Bursa (2), Çanakkale (2), Diyarbakır (2), Edirne (2), Erzurum(2),
Eskişehir (1), Gaziantep(2), Hatay (3), İstanbul (6), Karabük (2), Kars (3), Kayseri (1), Kocaeli
(2), Kütahya (2), Muğla (3), Samsun (1), Sivas (1), Şanlıurfa (1), Trabzon (1), Van (3)
TEKNİKER (Toplam Adedi: 50, Puan Türü: KPSSP93):
Elektrik (17): Adana (1), Afyonkarahisar (1), Ankara (1), Aydın (1), Batman (1),
Çanakkale (1), Erzurum (1), Hatay (1), Kayseri (1), Kütahya (1), Manisa (1), Mersin (1), Muğla
(1), Samsun (1), Şanlıurfa (1), Tunceli (1), Van (1),
Makina (18): Adana (1), Afyonkarahisar (1), Ankara (1), Aydın (1), Batman (1),
Çanakkale (1), Erzurum (1), Hatay (1), Kayseri (1), Kütahya (1), Manisa (1), Mersin (1), Muğla
(1), Samsun (1), Şanlıurfa (1), Tunceli (1), Uşak (1), Van (1),
Harita (15): Adana (1), Ankara (1), Aydın (1), Bursa (1), Çanakkale (1), Hatay (1),
İstanbul (7), Konya (1), Uşak (1),
MÜTERCİM-TERCÜMAN (Toplam Adedi: 20, Puan Türü: KPSSP3):
İngilizce (18): Adıyaman (1), Amasya (1), Antalya (1), Balıkesir (2), Denizli (1), Isparta
(1), İstanbul (1), İzmir (1), Kars (1), Kırklareli (1), Konya(1), Muğla (1), Nevşehir (1), Sinop (1),
Şanlıurfa (1), Karaman (1), Bartın (1),
Almanca (2): Aydın (1), Eskişehir (1)
1- GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin birinci fıkrasının
(A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan, Kamu
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu; Kütüphaneci, Arkeolog, Müze Araştırmacısı,
Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı için KPSSP3, Tekniker için KPSSP93, puan türünden asgari 70
ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak pozisyon
unvanları (müze araştırmacısı, mühendis, tekniker pozisyon unvanları için bölümler) itibariyle
sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek.
Mütercim-Tercüman pozisyon unvanı için 2018 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan
türünden, en yüksek puandan başlanarak, yabancı diller itibariyle sıralanması neticesinde,
alınacak sözleşmeli personel sayısının beş katı aday arasına girmek.
En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.
c) Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm
mezunu olmaları gerekir.
2- SINAVA KATILMA ŞARTLARI:
a) Kütüphaneci:
— Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren; bilgi ve belge yönetimi,
kütüphanecilik, arşivcilik, dokümantasyon ve enformasyon programlarının herhangi birinden ya
da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından
mezun olmak,
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b) Arkeolog:
— Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Arkeoloji, Arkeoloji ve
Sanat Tarihi (Arkeoloji Bölümü), Klasik Arkeoloji, Prehistorya, Protohistorya ve Önasya
Arkeolojisi, Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi, Prehistorik Arkeoloji, Tarih Öncesi
Arkeolojisi programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca
kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
— Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.
c) Müze Araştırmacısı:
— Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren;
Sanat Tarihi: Sanat Tarihi programından,
Tarih: Tarih programından,
Arap Dili ve Edebiyatı: Arap Dili ve Edebiyatı programından,
ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim
kurumlarından mezun olmak,
— Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.
c) Mimar:
— Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren mimarlık programından ya
da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından
mezun olmak,
— Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.
d) Mühendis:
— Harita Mühendisliği için; Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve
Haritacılık, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden
ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim
kurumlarından mezun olmak,
—

Elektrik-Elektronik

Mühendisliği

için;

Mühendislik

fakültelerinin

elektrik

mühendisliği, elektronik mühendisliği veya elektrik-elektronik mühendisliği lisans programlarının
herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki
öğretim kurumlarından mezun olmak,
— İnşaat Mühendisliği için; Mühendislik fakültelerinin inşaat mühendisliği lisans
programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki
öğretim kurumlarından mezun olmak,
— Makine Mühendisliği için; Mühendislik fakültelerinin makine mühendisliği veya
makina mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
— Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.
e) Şehir Plancısı:
— Yükseköğretim kurumlarının şehir ve bölge planlama lisans programından mezun
olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim
kurumlarından mezun olmak,
— Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

Sayfa : 132

20 Eylül 2019 – Sayı : 30894

RESMÎ GAZETE

f) Tekniker:
— Harita Teknikerliği için; Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita
Teknikerliği, Harita ve Kadastro ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak ya da
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından
mezun olmak,
— Elektrik Teknikerliği için; Elektrik, Elektrik Teknolojisi ön lisans programlarının
herhangi birinden mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen
yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
— Makine Teknikerliği için; Makine ön lisans programından mezun olmak ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun
olmak,
— Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.
g) Mütercim-Tercüman:
— Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren, İngilizce veya
Almanca; Mütercim-Tercümanlık, Çeviribilim ile Alman Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve
Edebiyatı bölümlerinden mezun olmak ve belirtilen dillerden (son başvuru tarihinden önceki 5 yıl
içinde alınmış) YDS’den en az (B) düzeyinde puana veya bu düzeye denk kabul edilen ve
uluslararası geçerliliği bulunan, (son başvuru tarihinden önceki 2 yıl içinde alınmış) bir belgeye
sahip olmak. (Yabancı dil sınavlarının eşdeğerlikleri için ÖSYM Yönetim Kurulunca belirlenip
yayınlanan güncel tablo esas alınacaktır.)
3- BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Başvurular

elektronik

ortamda

25/09/2019

-

09/10/2019

tarihleri

arasında

alınacaktır. Sınava katılmak isteyen adaylar, Bakanlığımız www.kulturturizm.gov.tr internet
adresinin ana sayfasında bulunan “Sınav Başvuru Sistemi” başlıklı linkten başvurularını
gerçekleştireceklerdir. Adayların gerekli işlemleri yapmadan önce sorunla karşılaşmamaları
açısından aynı sayfada yayınlanan “Sınav Başvuru Kılavuzunu” incelemeleri gerekmektedir.
Sınav başvuruları Sınav Başvuru Sisteminin 25/09/2019 tarihinde açılmasıyla başlayacak
ve 09/10/2019 tarihi saat 23:59’da kapanacaktır. Bu tarihten sonra sistem kesinlikle açılmayacak
ve elektronik ortamda yapılmayan, posta ya da bizzat veya diğer kişiler aracılığıyla yapılan
başvurular kabul edilmeyecektir.
Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu
değerlendirmeye alınmayacaktır.
Giriş sınavına katılacak adayların listesi Bakanlık (www.kulturturızm.gov.tr) internet
sitesinde ilan edilecektir. En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına
çağrılacaktır. Sınava katılma hakkı elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktır.
Adaylar, giriş sınavına katılacakların listesine, isim listelerinin Bakanlık internet sitesinde
ilanından itibaren beş gün içinde, gerekçeleriyle birlikte, Personel Dairesi Başkanlığına yazılı
olarak itiraz edebileceklerdir.
Adaylar ancak bir pozisyon unvanının sınavına başvurabilecektir.
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ELEKTRONİK

BAŞVURU

SONRASINDA
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SIRALAMAYA

GİREN

ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER:
a) Başvuru formu çıktısı, (Islak imzalı)
b) Sisteme taramak suretiyle girişi yapılan, yükseköğrenim diploması/çıkış belgesi örneği.
(Yurt dışında öğrenim görenler denklik belgelerini de ekleyeceklerdir.)
c) Sisteme taramak suretiyle girişi yapılan yabancı dil sonuç belgesi. (MütercimTercüman pozisyonu için başvuranlar.)
ç) Özgeçmiş çıktısı. (Islak imzalı)
Adayların, yukarıda belirtilen form ve belgeleri “İşçi Blokları Mahallesi Muhsin
Yazıcıoğlu Cad. No:50 Çankaya-ANKARA” adresinde bulunan Bakanlığımız Personel Dairesi
Başkanlığına 17/10/2019 tarihi mesai saati bitimine kadar elden veya posta yolu ile teslim etmesi
gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Formun ve eklerinin belirtilen tarihe
kadar; verilmemesi ya da belirtilen adrese gönderilerek Bakanlık genel evrak kayıt sistemine
kaydının yapılmaması halinde, başvuru yapılmamış kabul edilecektir.
5- SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRMESİ:
Sadece sözlü olarak yapılacak olan sınava girmeye hak kazanan adaylar;
a) Pozisyon unvanına ilişkin mesleki bilgi düzeyi,
b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirileceklerdir.
Adaylar, sınav komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı
özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirileceklerdir. Sözlü sınav puanı giriş
sınavı başarı notunu teşkil edecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve
üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş
olması gerekir.
Giriş sınavı başarı notu eşit olan adaylardan pozisyon unvanı itibariyle belirlenen KPSS
puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.
Giriş sınavında yetmiş ve üzeri puan almış olmak, asil ve yedek sıralamasına giremeyen
adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
6- DİĞER HUSUSLAR:
Sözleşmeli personel, kamu hizmetlerinin gördürülmesini temin maksadıyla, ihtiyaç
duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, kurumlar arası yer değişikliği
yapılamaz. Sözleşmeli personelin Kurum içi yer değişikliği ise Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına

İlişkin

Esasların

ek

3

üncü

maddesinde

belirtilen

hallerde

gerçekleştirilebilecektir.
Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 657/4(B) sözleşmeli pozisyonda çalışanların,
başvuruda bulunmak istedikleri sözleşmeli pozisyon unvanı ile halen görev yaptıkları 657/4(B)
sözleşmeli personel pozisyon unvanının aynı olmaması gerekmektedir.
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Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 657/4(B) sözleşmeli pozisyonda çalışmakta
iken sözleşmesi feshedilen adayların, fesihten önce görev yaptıkları 657/4(B) sözleşmeli personel
pozisyonuyla aynı unvanlı pozisyona başvuruda bulunmaları halinde, son müracaat tarihi
itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir.
Ancak, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin
dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylarda bir
yıllık bekleme süresi şartı aranmayacaktır. Başka bir ifadeyle bu durumda olanların başvuruda
bulunmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.
Sınava katılma şartları arasında yer alan “Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali
bulunmamak.” şartı hususunda, adayların yazılı beyanları dikkate alınacaktır.
Sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit
edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Bu durumda olup ataması
yapılmış olanların atamaları ve sözleşmeleri iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler.
Kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Ayrıca bu adaylar
hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak, kamu görevlisi ise ayrıca çalıştıkları kurumlara da
bildirilecektir.
7- SINAV YERİ VE TARİHİ:
Sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.kulturturizm.gov.tr internet adresinden
ilan edilecektir.
8- YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI:
Başarılı

olan

adayların

listesi,

pozisyonlar

ve

bolümler

itibariyle, www.kulturturizm.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.
Ataması yapılacaklar, başvuru sırasında istenen belgeler dışındaki, Bakanlığımız resmi
internet sitesinde belirtilecek diğer belgeleri, sonuçların yukarıdaki şekilde ilan edildiği tarihten
itibaren en geç 15 gün içinde Personel Dairesi Başkanlığının belirtilen adresine elden teslim
edeceklerdir.
Gerekli belgeleri süresinde tam olarak ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.
Başarı sırasına göre atamaları yapılan adaylardan ikamet ettikleri yere atananlar atanma
onaylarının kendilerine tebliği tarihini izleyen iş günü, ikamet ettikleri yer dışına atananlar ise
atanma onaylarının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde, görevlerine başlamak
zorundadırlar.
Adaylar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde, gerekçeleri ile
birlikte, Giriş Sınav Komisyonuna, Personel Dairesi Başkanlığı hitaplı bir dilekçe ile itiraz
edebileceklerdir.
İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem
yapılacaktır.
Bu

duyuru

tebliğ

mahiyetinde

olacağından,

ayrıca

ilgililere

yazılı

tebligat

yapılmayacaktır.
Duyurulur.
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