T.C.
Resmî Gazete
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
20 Temmuz 2020
PAZARTESİ

Sayı : 31191

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden:
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
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MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji
Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Uzaktan Eğitim
Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
Kuruluşu : 7 Ekim 1920

İçindekiler 76. Sayfadadır.
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İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversite bünyesinde bulunan tüm akademik ve idari birimlere yönelik uzaktan eğitim
ile verilecek dersler için plan, program, koordinasyon ve uygulama faaliyetlerini yürütmek.
b) Üniversite bünyesinde verilmekte olan derslerin uzaktan eğitim yöntemleri ile verilmesi ve uzaktan eğitime yönelik öğretim teknolojilerinin geliştirilmesini desteklemek, bu
çerçevede uzaktan eğitimle ilgili stratejik planlama yapmak.
c) Uzaktan eğitim ile verilen derslerin ölçme ve değerlendirmelerine yönelik yazılım
geliştirmek.
ç) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla iş
birliği yapmak, ortak ders paketleri hazırlamak.
d) Öğrenenlerin, araştırma süreçlerini, bilgiye erişimini, iletişim ve etkileşimini kolaylaştıran teknolojik ortamları oluşturmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Uzaktan eğitimle eş zamanlı veya eş zamansız etkileşimli sunumlar ya da etkileşimsiz
sunumlar yapmak.
b) Üniversite bünyesinde bulunan tüm akademik ve idari birimlere yönelik uzaktan eğitim ile verilecek derslerin aksatılmadan yürütülmesi ile ilgili her türlü idari, teknik ve akademik
faaliyetlerin ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülmesini sağlayıcı tedbirleri almak.
c) Uzaktan eğitim ile ilgili bilimsel toplantılar düzenlemek, ilgili mevzuat çerçevesinde
verilen sertifikalı eğitim programlarını organize etmek ve bu yönde katkı sağlamak.
ç) Uzaktan eğitim ile ilgili uygulama ve araştırmaların yerli ve yabancı kuruluşlarla yapılacak iş birliği ile geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, ortak dersler düzenlemek veya
derslere misafir öğretim üyesi/konuşmacı davet etmek.
d) Kamu ve özel kuruluşlara, kişilere uzaktan eğitim kapsamında verilecek yaşam boyu
eğitime yönelik ders, seminer, konferans ve benzeri çalışmalara yönelik proje geliştirmek, geliştirilen projelerin hayata geçirilmesini sağlamak.
e) Uzaktan eğitimle ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla
iş birliği yapmak.
f) Değişen ve gelişen teknoloji veya koşullara göre uzaktan eğitime bağlı iletişim ve
bilgi teknolojilerinin gelişimini takip etmek, güncellenmesini sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yürütmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç
yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin
çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.
(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi
Müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları,
Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde Müdür
yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman
yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekâletin altı aydan fazla sürmesi durumunda
yeni bir Müdür görevlendirilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
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b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve
toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını
hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektöre sunmak.
d) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Rektör tarafından
Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl için belirlenen dört kişi olmak üzere toplam
yedi kişiden oluşur. Süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.
(2) Yönetim Kurulu yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla
alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.
c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.
ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları
belirlemek.
d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektöre
sunmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten
veya çalışma alanlarının Merkez faaliyetlerine katkısı olacak Üniversite öğretim elemanları ile
istekleri halinde diğer kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri, kişiler ve yurt dışından
uzmanlar arasından belirlenen en fazla on iki üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Rektör
tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi
bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle
yeni bir üye görevlendirilir.
(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında çoğunluk koşulu aranmadan yılda bir kez
olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek, Yönetim Kuruluna
önerilerde bulunmak.
b) Merkezde yürütülen çalışmalarda bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulunmak.
c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak.
ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer
konularda önerilerde bulunmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun
13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre
devredebilir.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa : 4

RESMÎ GAZETE

20 Temmuz 2020 – Sayı : 31191

Çağ Üniversitesinden:
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çağ Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokul/
meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarında
uygulanacak esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 43 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) AKTS Kredisi: Öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların (iş yükü) tümünü (teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar,
ödevler, vb.) ifade eden bir birimi,
c) Ara Sınav: İlgili ön lisans veya lisans programı ders planında öngörülen bir dersin
yarıyıl içinde yapılan sınavını,
ç) Dekan: Üniversiteye bağlı fakültelerin dekanlarını,
d) DNO: Dönem Not Ortalamasını,
e) GNO: Genel Not Ortalamasını,
f) İlgili Birim Kurulu: Üniversiteye bağlı Fakülte veya Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu
Kurulunu,
g) İlgili Yönetim Kurulu: Üniversiteye bağlı Fakülte veya Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,
ğ) Kredi: Bir dersin haftalık teorik veya seminer (tartışma) ders saatlerinin tamamı; laboratuvar, uygulama, atölye veya stüdyoların haftalık saatlerinin yarısından oluşan değeri,
h) Lisans eğitim-öğretimi: Ortaöğretime dayalı, en az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan bir yükseköğretimi,
ı) Müdür: Üniversiteye bağlı yüksekokul/meslek yüksekokul müdürlerini,
i) Mütevelli Heyet: Çağ Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
j) Ön lisans eğitim-öğretimi: Ortaöğretime dayalı en az dört yarıyıllık bir programı kapsayan, ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil
eden bir yükseköğretimi,
k) Özel Öğrenci: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olup, farklı bir yükseköğretim
ortamı, kültürü, kazanımı edinmek isteyen veya özel durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle
kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla farklı bir yükseköğretim kurumunda eğitime
devam etme imkânı tanınan öğrenciyi,
l) Rektör: Üniversite Rektörünü,
m) Rektörlük: Üniversite Rektörlüğünü,
n) Senato: Üniversite Senatosunu,
o) TYYÇ: Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesini,
ö) Üniversite: Çağ Üniversitesini,
p) Üniversite Yönetim Kurulu: Çağ Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
r) Yarıyıl Sonu Sınavı: Dersin, okutulduğu yarıyıl sonunda yapılan sınavını,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar
Eğitim-öğretim esasları
MADDE 4 – (1) Üniversiteye bağlı fakültelerde eğitim-öğretim süresi dört yıldır. Bölüm
programlarını başarıyla tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir. Meslek yüksekokulunda
eğitim-öğretim süresi iki yıldır. Meslek yüksekokul programlarını başarıyla tamamlayanlara
ön lisans diploması verilir.
(2) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi yukarıda belirtilen sürenin dışındadır.
Öğrenim süresi
MADDE 5 – (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt oldukları
programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp
yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört
yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Ek eğitim öğretim süresi, İngilizce hazırlık eğitim programında geçirilen süre, kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişiklerinin kesilmesi ve öğretim süresiyle ilgili her türlü konu 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesindeki
esaslara göre düzenlenir.
(2) İlgili yönetim kurulunca öğrencinin kayıt dondurduğu yarıyıllar, program süresine,
azami ve ek eğitim öğretim süresine dâhil değildir.
(3) Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar program süresine, azami ve ek eğitim öğretim süresine dâhildir.
(4) Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresinden sayılır.
(5) Lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrenciler, 2547 sayılı
Kanun, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini
Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik ve sair ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde
en az dört yarıyılın bütün derslerinden veya o lisans programının en az %60’ından başarılı olmaları, Üniversiteden süreli uzaklaştırma veya çıkarma cezası almamaları ya da kesinleşmiş
bir mahkûmiyet halinin olmaması şartıyla Üniversiteden ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren
altı ay içinde müracaat ettikleri takdirde meslek yüksekokullarının benzer veya uygun programlarına intibak ettirilebilir.
Eğitim öğretim türleri ve modeli
MADDE 6 – (1) Üniversitede, örgün, yaygın ve bilgi iletişim teknolojilerine dayalı
olarak uzaktan öğretim türlerinde eğitim ve öğretim yapılabilir.
(2) Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi
ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü ön
lisans veya lisans düzeyinde uzaktan öğretim programları açılabilir.
Eğitim-öğretim dönemleri ve programları
MADDE 7 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı, her biri en az on dörder haftalık güz ve bahar
yarıyıllarından oluşur. Yarıyıl veya yılsonu sınav günleri, bu sürenin dışındadır. Üniversite Senatosu kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile yaz yarıyılı eğitim-öğretim programı açılabilir. Yaz öğrenimi ile ilgili programlar, 13/12/2010 tarihli ve 27784 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Çağ Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
(2) Türk dili, Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi dersleri ile Senato kararıyla belirlenmiş
dersler, gerektiğinde ilgili birim kurullarının kararı ile mesai saatleri dışında veya ulusal bayram
ve genel tatil günleri hariç cumartesi veya pazar günleri de yapılabilir. Bu dersler açıköğretim
veya bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak uzaktan öğretim ile de verilebilir.
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Öğretim dili ve İngilizce yeterlik sınavı
MADDE 8 – (1) Üniversitenin bazı bölümlerinde/programlarında öğretim dili Türkçe,
bazılarında kısmen/tamamen İngilizcedir.
(2) Öğretim dili kısmen/tamamen İngilizce olan programlara kayıt olan öğrenciler için
İngilizce düzeylerinin yeterli olup olmadığı, her akademik dönem başında/yılbaşında yapılan
İngilizce Yeterlik Sınavı ile belirlenir. İngilizce yeterlik sınavı sonucuna göre başarılı olanlar
ile YÖK’ün ve Üniversitenin yetkili birimlerince eşdeğerliği kabul edilen uluslararası veya
ulusal sınavların birinden belirlenen düzeyde başarılı olduklarını belgeleyenler doğrudan
önlisans/lisans öğrenimine başlar. Bu sınava katılmayan veya bu sınavda başarılı olamayan
öğrenciler yabancı diller yüksekokulu hazırlık sınıfına kaydedilirler.
(3) İngilizce hazırlık sınıfında eğitim-öğretim, 23/3/2007 tarihli ve 26471 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Çağ Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Üniversiteye giriş ve kayıt şartları
MADDE 9 – (1) Üniversiteye bağlı fakültelere ve meslek yüksekokullarına kayıt için
aşağıdaki şartlar aranır:
a) Lise veya dengi meslek okulu mezunu olmak, yabancı ülkelerdeki liselerden alınan
diplomaların Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış denklik belgesi olmak.
b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yaptığı sınavlar sonucu Üniversite fakültelerine veya meslek yüksekokullarına kayıt hakkı kazanmış olmak.
c) Yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversiteye giriş ve kayıt şartları, Üniversite Senatosunun belirlediği esaslar çerçevesinde yapılır.
Kayıt için gerekli koşullar
MADDE 10 – (1) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıtlarını kendilerinin
yaptırmaları esastır. Ancak zorunlu hallerde adaylar, kayıtlarını noter onaylı vekâletname ile
vekil tayin ettikleri kişiler aracılığı ile de yaptırabilir. Kayıtlara ilişkin esaslar şunlardır:
a) Üniversitede bir programa kayıt hakkı kazananların kayıt işlemleri, Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığınca, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilan edilen
tarihlerde ve istenilen belgelerle yapılır. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.
b) Belgelerinde eksiklik ya da tahrifat olanlarla, bir yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olanlar Üniversiteye kayıt yaptıramaz; kayıtları yapılmış ise iptal edilir.
c) Kayıt için zamanında başvurmayan ve gerekli belgeleri sağlamayan öğrenciler kayıt
haklarını kaybeder.
Yatay geçişler
MADDE 11 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokullara diğer üniversitelerden
yapılacak geçişler, 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 hükümlerine göre yapılır.
(2) Yatay geçiş için öğrencinin Üniversitede yapılacak yabancı dil hazırlık sınıfı yeterlik
sınavını başarmış olması, Üniversite Senatosunca ulusal ve uluslararası düzeyde alınan yabancı
dil başarı belgelerinin yeterlik ve denkliğinin kabul edilmiş olması gerekir. Bu koşulları sağlayamayan öğrenciler yabancı dil hazırlık eğitimi almak zorundadır.
(3) Üniversitenin fakülte, yüksekokul ve bölümleri arasındaki yatay geçiş esasları, Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin
Yönetmelik hükümlerine göre Üniversite Senatosu tarafından düzenlenir.
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(4) Bölümler arası geçişler için başvuru yalnızca ikinci yarıyıl sonunda ve bir sonraki
eğitim-öğretim yılı başlangıcından en az iki hafta önce yapılabilir. Bunun için öğrencilerin
ikinci yarıyıl sonu itibariyle GNO’larının 2,75 ve daha üstü olması ve geçiş yapmak istediği
bölüm tarafından kabul edilmesi gerekir. Tamamlama dersleri, geçiş yapılan bölüm tarafından
düzenlenir.
Dikey geçişler
MADDE 12 – (1) Meslek yüksekokulu mezunlarının lisans programına kabulleri,
19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve
Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında
Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.
Ders muafiyeti
MADDE 13 – (1) Herhangi bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı iken, ÖSYS sonucu
Üniversitenin herhangi bir bölüm/programına kayıt yaptıran öğrenciler, varsa daha önce kayıtlı
bulundukları yükseköğretim kurumunda başarmış oldukları dersler için muafiyet talebinde bulunabilir.
(2) Öğrencinin yeni kayıt olduğu fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu, muafiyet
talebinde bulunan öğrencinin daha önce almış olduğu dersleri, başvuru değerlendirme ve intibak komisyonu raporu, ders muafiyet ve intibak işlemleri yönergesi hükümleri ve ilgili bölümün
görüşünü alarak değerlendirir ve hangi derslerden denklik nedeniyle geçmiş kabul edileceğine
karar verir. Bu dersler, öğrencinin intibak ettirileceği yıllarda/yarıyıllarda bulunan toplam kredi
saatine eşit miktarda denk ders karşılık gösterilerek hesaplanır. Bu süre toplam süreden düşülür.
(3) Öğrenciler, intibakı yapılan yarıyıldan önceki yarıyılların derslerini öncelikle tamamlamak zorundadır. Yükseköğretim Kurulunun eşdeğer kabul ettiği yurtdışı eğitim kurumlarından yatay geçiş talebinde bulunan öğrencilere de aynı işlem uygulanır.
Kayıt yenileme
MADDE 14 – (1) Öğrenciler her yarıyılın başında, akademik takvimde gösterilen süre
içinde öğrenim ücretlerini yatırarak kayıtlarını yenilemek zorundadır.
(2) Kayıtlarını yenileyen öğrencilerden isteyenler, ilgili yarıyılın başlamasından itibaren
iki hafta içerisinde danışmanlarının da uygun görüşlerini almak koşuluyla o yarıyıla ait derslere,
ekle-sil dönemi içerisinde ders ekleme ve çıkarma yapabilir.
(3) Öğrenciler, eğitime başladıkları ilk iki yarıyıl hariç, her yarıyıl için akademik takvimde belirtilen son başvuru tarihine kadar danışmanının onayını alarak öğretim planındaki
derslerden birinden tümüyle çekilebilirler. Öğrenciler bir yarıyılda en fazla bir dersten, ön lisans
öğrenimi süresi içerisinde en fazla iki, lisans öğrenimi süresi içerisinde en fazla beş dersten
çekilebilir. Öğrenciler ancak ilk defa aldıkları derslerden çekilebilirler. Öğrencinin çekildiği
ders alınmamış sayılır, not dökümünde (W) olarak gösterilir.
(4) Belirtilen sürede ilgili yönetim kurulunca kabul edilebilen haklı ve geçerli bir mazereti olmadan kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, o dönemin derslerini alamaz ve sınavlarına
giremez.
(5) Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde kayıt yenilememiş olan öğrencilerin
haklı ve geçerli mazeretlerinin olması halinde, ilgili yönetim kurulu kararı ile en geç ekle-sil
süresi sonuna kadar, o yarıyılın öğrenim ücretini ve gecikme faizini yatırmak koşuluyla kayıt
yaptırmaları mümkündür.
(6) Bir dersin alınabilmesinin önkoşulu olarak, başka bir veya birkaç dersin alınmış
veya başarıyla tamamlanmış olması aranabilir. Öğrencilerin önkoşulunu karşılamadıkları dersleri almaları olanaklı değildir.
Ders yükü ve ders programları
MADDE 15 – (1) Bir öğrencinin her yarıyıldaki AKTS kredi yükü, öğrencinin kayıtlı
bulunduğu programın ders programında ilgili yarıyıl için gösterilen ders AKTS kredi yüküdür.
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Birinci sınıf öğrencileri kayıtlı bulundukları programın ders programında ilgili yarıyıl için gösterilen ders AKTS kredi yükü kadar ders alabilirler.
(2) Bir öğrencinin bazı derslerden başarılı olması için gerekli olan ve öncelikle alıp,
başarılı olmak zorunda olduğu dersler ön şart dersidir. Ön şart dersleri, ilgili bölüm başkanlığınca fakülte/yüksekokul kuruluna önerilir, kurulun uygun görüşü üzerine Senatonun onayı ile
kesinleşir.
(3) Her yarıyıl için ilgili eğitim-öğretim programında gösterilen dersler o yarıyılın normal ders yüküdür.
(4) Alt yarıyıllarda en fazla iki dersten başarısız olan sınamalı veya başarılı öğrenciler,
bir üst yarıyıla kayıt yaptırırken bu yarıyıla ait derslerin tümünü alabilir. Ancak, alt yarıyıllardan
iki dersten fazla dersi başarısız olan öğrenciler, iki dersin üzerinde bulunan başarısız ders sayısı
kadar dersi, kayıt yaptıracakları yarıyıldan alamaz.
(5) Ön lisans veya lisans ders programları, ilgili bölüm başkanlığının önerisi,
fakülte/MYO kurullarının kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Bir programın çift anadal
ve/veya yandal yapabileceği programları ve ders programları da aynı usulle belirlenir.
(6) Derslerin AKTS kredileri, ilgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı
TYYÇ’de tanımlanmış diploma düzeyi ve alanı için bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri
ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde iş yüküne dayalı olarak hesaplanır. Öğretim planları; ön lisans düzeyi için toplam 120 AKTS kredisi, lisans düzeyi için ise
toplam 240 AKTS kredisi olacak şekilde düzenlenir ve öğrenciye 30’ar AKTS kredilik yarıyıllar
halinde sunulur. Öngörülen dönemlik öğrenci iş yükü 30 AKTS kredisidir.
Ders ve uygulamalara devam
MADDE 16 – (1) Öğrenciler, ilgili fakülte veya meslek yüksekokulunun belirlediği
esaslar doğrultusunda derslere, laboratuvar ve uygulamalara devam etmek, yarıyıl içinde verilen
sınavlara ve öğretim elemanlarının uygun gördüğü diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdür.
(2) Öğrenciler derslerin en az %70’ine devam etmek zorundadır. Daha önce alınmış ve
devamsızlık (NA) nedeniyle başarısız olunan dersler hariç, tekrar edilen derslerde devam zorunluluğu aranmaz. Öğrencilerin devam durumları ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir.
(3) Rektörlüğün onayı ile Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen toplantı, spor, sanat
ve benzeri faaliyetlere katılan öğrencilerin bu faaliyet günlerindeki devamsızlıkları dikkate
alınmaz.
(4) Rapor ve disiplin cezası nedeniyle bir dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır.
(5) Seçmeli dersler, diğer fakülte ve/veya meslek yüksekokulu programlarından da alınabilir. Bu tür derslerle ilgili düzenlemeler öğrencinin kayıtlı bulunduğu fakülte veya yüksekokul
kurulunca yapılır.
(6) Fakülte veya meslek yüksekokul kurulu kararıyla öğrencilere, mezun olabilmeleri
için zorunlu tez veya mezuniyet çalışması yaptırılabilir. Bu çalışmalarla ilgili esaslar fakülte
veya yüksekokul kurulunca düzenlenir.
Danışmanlık
MADDE 17 – (1) Her öğrenciye ilgili bölüm başkanlığı/MYO müdürlüğü tarafından
tam zamanlı öğretim üyeleri/görevlileri arasından bir danışman görevlendirilir. Danışman, öğrenciyi öğrenimi süresince izler, ön lisans/lisans öğretimi ile ilgili mevzuat hakkında bilgilendirir ve yönlendirir.
Ders Alma
MADDE 18 – (1) Öğrenciler, eğitim öğretim süreleri boyunca her yarıyıl başında Rektörlükçe ilan edilen süreler içinde kayıtlarını yenilemek zorundadır. Yarıyıl kayıtları yapılan
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öğrencinin o yarıyıl için alacağı dersler belirlenir. Rektörlükçe ilan edilen süre içerisinde fakülte
veya meslek yüksekokulu yönetim kurulunca kabul edilebilir haklı ve geçerli mazereti olmayan
öğrencilerin geç ders kayıt işlemleri yapılmaz.
(2) Öğrenciler, süresi içinde gerekli şartları yerine getirerek kaydolmadıkları derslere
devam edemez ve bu derslerin sınavlarına giremez. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin notu iptal edilir.
İzinli sayılma
MADDE 19 – (1) Öğrenciler, haklı ve geçerli nedenlerle izin alabilir. İzin başvuruları
ilgili dekanlık veya müdürlüğe yapılır. İlgili yönetim kurulunun kararı ile öğrenci izinli sayılır.
Hazırlık eğitimi gören öğrencilerin izin işlemleri, öğretiminin yapıldığı fakülte veya meslek
yüksekokulu tarafından yürütülür. İzni uygun görülen öğrenciler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Hazırlık sınıfı hariç öğrencilere bir defada en çok iki yarıyıl, öğrencilik süresi
içinde ise en çok toplam dört yarıyıl izin verilebilir. İngilizce hazırlık sınıfında kayıtlı bulunan
öğrencilere mazeretlerini belgelendirmiş olsalar da hazırlık öğretiminin yıllık olması nedeniyle
yarıyıl izini verilmez. İzinli geçen süreler öğretim sürelerinden sayılmaz. İzin istekleri; gerekçeli ve varsa belgeleri ile birlikte, zorunlu nedenler dışında yarıyıl başında, en geç ilk iki hafta
içinde yapılır.
(2) Burslu öğrenciler dâhil olmak üzere izinli sayılan veya kayıt donduran öğrenciler
kayıt dondurduğu o yıl için tespit edilen yarıyıl/yıl için ödenmesi gereken ücretin yarısını öder.
Bu ücret daha sonraki dönemlere mahsup edilmez. Ayrıca öğrenci öğrenimine başladığı dönemin yıllık ücretini tam olarak ödemek zorundadır. Öğrencilerin, izinli sayılma veya kayıt dondurmaya ilişkin gerekçelerini açıkça belirtmesi gerekir. İzinli sayılma veya kayıt dondurmaya
ilişkin talepler değerlendirilirken; öğrencinin ailevi sorunları, maddi imkânsızlıklar, sağlık kurumlarından alınacak raporla belgelenmek kaydıyla sağlık sorunları olması, askere gitmesi,
yurtdışına çıkma zorunluluğunda bulunması, gözaltına alınması veya tutuklanması halinde gözaltı ve tutukluluk halinin takipsizlikle sonuçlanması ya da üzerine atılı suç nedeniyle beraat etmesi veya doğal afetlere maruz kalması gibi nedenler göz önüne alınır.
(3) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkûmiyet hali veya 18/8/2012 tarihli ve
28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre süreli uzaklaştırma veya yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası
alan öğrencilere izin verilmez. Ancak, tutuklu olan ve tutukluluğu takipsizlik kararı ile veya
beraat etmek suretiyle sona eren öğrenciler geçen süre için izinli sayılır.
İzinden dönüş
MADDE 20 – (1) Öğrenciler izin sürelerinin bitiminde normal yarıyıl kayıtlarını yaptırmak suretiyle öğrenimlerine devam eder. İki yarıyıl izin almış öğrencilerden birinci yarıyıl
sonunda Üniversiteye dönmek isteyenlerin dilekçeyle ilgili dekanlık veya müdürlüğe başvurmaları gerekir.
Hastalık mazereti
MADDE 21 – (1) Hastalık nedeniyle rapor alan öğrenciler, raporlarını rapor süresi bitiminden itibaren üç iş günü içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmek zorundadır. Raporlu bulunan öğrenciler rapor süresine rastlayan tarihlerdeki ara sınavlara giremez,
bu sınavlara giren öğrencilerin sınavları iptal edilir. İlgili dersin sınavına girdikten sonra aynı
gün rapor aldığı tespit edilen öğrencilerin sınavı geçerli sayılır ve söz konusu ders için mazeret
sınav hakkı kullandırılmaz.
(2) Raporlu öğrenciler ara sınav mazeret sınavına girebilir. Raporların üniversite hastaneleri, devlet hastaneleri veya aile hekimliklerinin birinden alınmış olması gerekir.
(3) İlan edilen tarihte yapılan mazeret sınavına girmeyen öğrencilere, bir daha mazeret
sınavı hakkı verilmez.
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İlişik kesilme
MADDE 22 – (1) Aşağıdaki hallerde öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir:
a) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış
olmak.
b) Kendi isteği ile kaydının silinmesini istemek.
c) Aynı öğretim düzeyinde bir başka yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olduğunun belirlenmesi.
ç) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığının ve kesin kayıt hakkı kazanılmadığının anlaşılması veya yalan beyanla kayıt yaptırması nedeniyle kayıt işleminin iptal edilmesi.
d) Azami süreler içinde dört yıl üst üste öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi.
e) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen diğer nedenler.
Ücretler
MADDE 23 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim ücretlidir. Eğitim-öğretim programlarına
devam edebilmek için ödenecek yıllık öğrenim ücreti ve diğer ücretler, her yıl Mütevelli Heyet
tarafından belirlenen ödeme esaslarına göre alınır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlara İlişkin Esaslar
Sınavlar ve sınav dönemleri
MADDE 24 – (1) Sınavlar, ara sınavı ve yarıyıl sonu sınavlarından oluşur. Yarıyıl sonu
sınavları, yarıyıl esasına göre eğitim-öğretim yapan fakülte ve meslek yüksekokullarında yarıyıl
sonunda yapılır. Bu sınavlara ait takvim Senato tarafından düzenlenir.
(2) Sınav gerektiren staj ve uygulamalar için değerlendirmenin nasıl yapılacağı ilgili
fakülte ve meslek yüksekokulu kurullarınca belirlenir.
(3) Sınavlar, yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir.
Ara ve Final Sınav programları, dekanlık/müdürlük tarafından hazırlanır ve sınavlardan en az
iki hafta önce ilan edilir.
(4) Sınavlara girmek için öğrenci kimlik kartlarının ibrazı zorunludur.
(5) Yürütülen disiplin soruşturması sonucunda Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde öngörülmüş olan "sınavlarda kopyaya teşebbüs etmek", "sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek", "sınavlarda tehditle kopya çekmek, kopya çeken öğrencilerin sınav
salonundan çıkarılmasına engel olmak, kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının
yerine sınava girmek" suçlarından birini işlemiş olduğu tespit edilen öğrenciler, ilgili sınavdan
sıfır (0) almış sayılırlar ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.
(6) Üniversite binaları dışında sınav yapılmaz. Ancak, bilgi ve iletişim teknolojilerine
dayalı olarak uzaktan eğitim çerçevesinde yapılan sınavlar ile uygulamaya dayalı derslerin sınavları Üniversite binaları dışında da yapılabilir.
(7) Gerek görüldüğünde sınavlar, ilgili birim kurullarının kararı ile mesai saatleri dışında
veya ulusal bayram ve genel tatil günleri dışındaki cumartesi ve pazar günleri de yapılabilir.
Ara sınavların düzenlenmesi
MADDE 25 – (1) Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Bir dersin eğitim-öğretimi
ile ilgili olarak yapılacak ara sınav ve/veya sınav niteliğindeki araştırma, inceleme ödevleri,
projeler, dersin değerlendirme şekli ve ders içeriği ile ilgili konular eğitim-öğretim yarıyılı başında ilgili öğretim elemanı tarafından öğrencilere duyurulur.
(2) Bir günde, eğitim-öğretim programlarının aynı yarıyıl için öngördüğü derslerden
en çok ikisinin ara sınavı yapılabilir. Tekrara kalınan derslerin ara sınavları aynı güne rastladığı
takdirde, öğrencinin yapacağı itiraz dikkate alınmaz.
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Yarıyıl sonu sınavına katılma şartları
MADDE 26 – (1) Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için:
a) Söz konusu derse kaydını yaptırmış olmak.
b) Teorik derslerin %70’ine katılmak.
c) Uygulamalı derslerde uygulamaların % 80’ine katılmak.
ç) Öğrenim ücretini süresi içerisinde yatırmış olmak.
d) Uygulamalarda başarılı olmak ve varsa verilen projeleri tamamlamış olmak gerekir.
(2) Bir ders ile uygulamasının ayrı sınavlarda değerlendirilmesine ve bunların birbirleriyle ilgili olup olmadığına ilgili fakülte veya meslek yüksekokulu kurulu karar verir.
Sınavların değerlendirilmesi
MADDE 27 – (1) Öğrenciler ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalarından başka, yarıyıl sonu
sınavına da tabi tutulur. Yarıyıl sonu başarı notu; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları göz önünde tutularak belirlenir. Ara sınav ve yarıyıl sonu sınav ağırlıklarının
belirlenmesinde fakülte kurulu yetkilidir. Ancak, bir derse ait yarıyıl sonu sınav notu ağırlığının
başarı notuna katkısı % 50’den az olamaz.
(2) Yarıyıl sonu başarı notları, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından otomasyon
sistemi aracılığıyla ilan edilir.
(3) Uygulamalı veya benzeri kapsamdaki teorik olmayan derslerde yarıyıl notu, öğrencinin yarıyıl içi çalışmaları değerlendirilerek belirlenir. Bu dersler, ilgili bölüm başkanlığının
önerisi, fakülte/meslek yüksekokul kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.
Notlar ve işaretler
MADDE 28 – (1) Her öğrenciye, dersi veren öğretim elemanı tarafından aşağıdaki harf
notlarından biri yarıyıl sonu başarı notu olarak verilir.
(2) Harf notlarının anlamları, katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıdaki
tabloda belirtilmiştir:
Katsayı
Karşılığı
a) Başarı Notu
AA
4.00
90-100
BA
3.50
85-89
BB
3.00
80-84
CB
2.50
75-79
CC
2.00
70-74
DC
1.50
60-69
DD
1.00
50-59
FD
0.50
40-49
FF
0.00
0-39
b) Bunlardan:
1) Bir dersten AA, BA, BB, CB veya CC notlarından birini almış olan bir öğrenci o
dersi başarmış sayılır.
2) Bir dersten DC veya DD alan bir öğrenci o dersi şartlı başarmış sayılır. GNO’nun
en az 2,00 olması durumunda, mezuniyet için şartlı başarılmış derslerin tekrar edilmesi zorunlu
değildir.
3) Bir dersten FD veya FF alan bir öğrenci o dersi başaramamış sayılır. Öğrenci bu
dersi verildiği ilk yarıyılda tekrar alır.
c) Kredisiz derslerin ve stajların değerlendirilmesinde ve devamsızlık durumunda aşağıdaki notlar verilir.
1) Yeterli (S) notu: Kredisiz derslerden geçen veya staj çalışmasını başarı ile tamamlayan öğrencilere verilir.
2) Yetersiz (U) notu: Kredisiz derslerde veya staj çalışmasında başarısız olan öğrencilere
verilir. Öğrenci bu dersi verildiği ilk yarıyılda tekrar alır.
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3) (S) ve (U) notu: Not ortalaması hesabında dikkate alınmaz.
4) (NA) notu: Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir. Not
ortalaması hesabında (FF) notu gibi işlem görür. Öğrenci bu dersi verildiği ilk yarıyılda devam
zorunluluğu olmak kaydıyla tekrar alır.
5) (RF) işareti: Dönem kaydını ara sınavlarından önce donduran öğrencilerin aldığı
dersler için kullanılır. Ortalama hesaplarına katılmaz.
6) (DE) işareti: Dönem içinde alınan dersler için kullanılır.
7) (W) işareti: Öğrencinin çekildiği ders için kullanılır. Ortalama hesaplarına katılmaz
ve mezuniyet transkriptine yansıtılmaz. Öğrencilere çekildikleri ders için ödemiş oldukları
ücret iade edilmez.
Notlarda maddi hata
MADDE 29 – (1) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan edilen notlara, öğrenci
ya da öğretim elemanı tarafından ilan tarihinden itibaren üç gün içinde maddi hata gerekçesiyle
başvurulabilir. Maddi hata, sınav kâğıdının yeniden değerlendirilmesi niteliğinde olmayan hataları ifade eder. Sonucu ilan edilmiş sınav belgelerinde maddi hata dışında inceleme ve yeniden
değerlendirme yapılamaz. Başvuru, fakülte dekanlıklarına/yüksekokul müdürlüklerine yapılır
ve dersin öğretim elemanı tarafından en geç 5 gün içerisinde incelenerek sonuçlandırılır. Öğretim elemanı, verdiği harf notlarında maddi hata yoksa maddi hata olmadığına ilişkin yazıyı,
maddi hata varsa söz konusu hatayı, destekleyici belgelerle birlikte yazılı olarak ilgili
fakülte/müdürlüğe bildirir. Fakülte/müdürlük en geç 5 gün içinde düzeltilecek notu Öğrenci
İşleri Daire Başkanlığına bildirir.
Not ortalaması
MADDE 30 – (1) Öğrencilerin başarı durumları, bitirdikleri yarıyılda almış oldukları
derslere ait DNO ve almış oldukları tüm dersler için GNO ile izlenir. DNO, o yarıyılda kayıt
olunan derslerin, her birinin kredi değeri ile o dersten alınan başarı notunun ağırlık katsayısının
çarpımı ile elde edilen toplamın, o yarıyılda aldığı tüm derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle çıkan sayıdır. GNO, tüm yarıyıllarda kayıt olunan derslerin, her birinin kredi değeri
ile alınan başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımı ile elde edilen toplamın, alınan tüm derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle çıkan sayıdır.
(2) Bir dersin kredisinin hesaplanmasında bir saat teorik ders, bir kredi, bir saat uygulama ve/veya laboratuvar, yarım kredi olarak alınır.
(3) Ders kredileri, ilgili programın diploma düzeyi, alan için yükseköğretim yeterlilikleri çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı, teorik ve uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler
için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri ile ilgili diploma programını bitiren
öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısı göz önünde bulundurularak
Senato tarafından belirlenir.
(4) Ortalamaların kayda geçmesinde; virgülden sonraki üç hane (5)’ten küçük ise sıfır
(0)’a, (5) veya (5)’ten büyük ise, ikinci haneyi bir arttıracak şekilde yuvarlanarak iki hane esas
alınır.
Başarılı, sınamalı ve başarısız öğrenciler
MADDE 31 – (1) Bulunulan yarıyıl sonu veya yılsonu itibariyle GNO’su en az 2.00
olan öğrenciler başarılı, GNO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler sınamalı öğrenci sayılır. GNO’su
2.00’ın altında olan öğrencilerden DNO’su iki yarıyıl üst üste 1.80’in altında olan öğrenciler
başarısız sayılır.
(2) Başarısız durumda olan öğrenciler GNO’sunu 2.00’ye yükseltebilmek için, alt yarıyıllardan daha önce almadığı ve (FD), (FF), (NA) veya (U) aldığı dersleri almak zorundadır.
Başarısız durumda olan öğrenciler, GNO’su 2.00’ ye çıkıncaya kadar üst yarıyıllardan ders alamaz. Bu süreler toplam öğretim süresinden sayılır.
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Başarısız olunan yarıyıl sonu sınavının tekrarı
MADDE 32 – (1) Bir dersten (FD), (FF), (U) veya (NA) alan veya dersi normal döneminde almayan öğrenciler, bu dersi verildiği ilk dönemde almak zorundadır. O dersin devam
zorunluluğunu bir kez yerine getirmiş bulunan öğrenciler o derse yeniden devam etmek zorunda
olmayıp, yalnızca ara ve yarıyıl sonu sınavlarına girebilir. Bu dersler seçmeli veya sonradan
programdan çıkarılan dersler ise öğrenciler, bunların yerine danışmanın önerisi üzerine kayıtlı
oldukları bölümce uygun görülen dersleri alır.
Genel not ortalamasının yükseltilmesi
MADDE 33 – (1) Genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler daha önce aldıkları ve başarılı oldukları dersleri o derslerin verildiği yarıyılda tekrarlayabilir.
Ek sınavlar
MADDE 34 – (1) Mezuniyet için gerekli tüm dersleri alarak başarılı oldukları halde
herhangi bir yarıyıla ait bir dersten (FF) veya (FD) notu almış olan öğrencilere, bu dersten girecekleri sınav sonucunda alacakları notun katkısıyla genel not ortalamalarını en az 2.00 düzeyine çıkarabilecek durumda olmaları koşuluyla, yarıyıl sınavlarının bitimini izleyen on beş
gün içinde kullanılmak üzere veya yaz öğretimi sınavlarından sonra akademik takvimdeki derslerin başladığı tarihi takip eden 15 (on beş) gün içinde kullanılmak üzere bu dersten Üniversite
Yönetim Kurulu Kararı ile bir ek sınav hakkı verilir.
(2) Normal öğrenim süresini doldurmuş olup, mezuniyeti için başarısız en fazla 2 dersi
kalan öğrenciler, derslerin devam koşulunu sağlamış ve GNO’su en az 2.00 olmak kaydıyla
yarıyıl sonu sınavlarının bitimini takiben veya yaz öğretimi sınavlarından sonra akademik takvimde ilan edilen tarihte yapılacak iki ders sınavlarına girebilir.
(3) Tüm derslerden başarılı olmalarına rağmen, bu Yönetmelik uyarınca mezuniyet koşullarını genel not ortalamalarının 2.00’ın altında olması yüzünden yerine getiremeyen, azami
öğrenim süresi içindeki öğrencilere, daha önce koşullu başarılı not ile başardıkları dersler arasından seçecekleri bir dersten, bu dersten girecekleri not yükseltme sınavı sonucunda alacakları
notun katkısıyla ağırlıklı genel not ortalamalarını en az 2.00 düzeyine çıkarabilecek durumda
olmaları koşuluyla ek bir sınav hakkı verilir. Bu sınav, yarıyıl sonu sınavlarının bitimini takiben
veya yaz öğretimi sınavlarından sonra akademik takvimde ilan edilen tarihte yapılır.
(4) Girilen bu sınavlarda alınan notlar, tek başına değerlendirilir ve buna göre harf notu
takdir edilir.
(5) Bu maddede belirtilen sınavların mazeret hakkı yoktur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Burslu öğrenciler ve bursun kesilmesi
MADDE 35 – (1) Burslu öğrencilere sağlanan burs; hazırlık sınıfı eğitimiyle birlikte
normal öğrenim süresinde ve her yarıyıl kayıt yenileme ve derslere devam etme koşuluyla verilir.
(2) Aşağıda belirtilen durumlarda izleyen yarıyıldan itibaren burslar kesilir:
a) Öğrencinin bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen (normal) süreler içinde mezun olamaması.
b) Öğrencinin, öğrenimi devam ederken Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin
Yönetmeliğinde 6 ncı ve 9 uncu maddelerinde belirtilen cezalardan herhangi birini alması.
c) Öğrencinin herhangi bir dersten (NA) harf notu alması.
Şeref öğrencileri
MADDE 36 – (1) Bir yarıyılda normal ders yükü alan ve not ortalaması 3.00-3.49 olan
öğrenciler şeref öğrencisi, 3.50 ve üstü olanlar ise yüksek şeref öğrencisi sayılır.
Diploma verilme şartları
MADDE 37 – (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları bölüm veya programda bulunan tüm
dersleri başarıyla tamamladıklarında GNO’su 2.00 veya daha yüksek ise diploma almaya hak
kazanır. GNO’su 3.00-3.49 olan öğrenciler şeref, 3.50 ve üstü olanlar yüksek şeref öğrencisi
olarak mezun olur.
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(2) Üniversiteye başka bir yükseköğrenim kurumundan yatay geçiş yoluyla gelen öğrencilerin Üniversiteden mezun olabilmeleri için en az son iki yarıyılda Üniversitede eğitimöğretim görmeleri gerekir.
(3) Diploma bir defa verilir. Diplomalara T.C. kimlik numarası, mezuniyet tarihi ile
diploma numarası yazılır. Mezuniyet tarihi, mezuniyet kararının alındığı fakülte/MYO yönetim
kurulunun yapıldığı tarihtir. Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye bir defaya mahsus olmak üzere geçici mezuniyet belgesi verilir. Diplomanın kaybı halinde, ikinci nüsha düzenlenir.
Bu belge ilgili fakülte dekanı/yüksekokul müdürü ile Rektör tarafından imzalanır. Ayrıca soğuk
damga ile mühürlenir.
Ön lisans ve lisans diploması
MADDE 38 – (1) Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini bu Yönetmelik hükümlerine
göre başarı ile tamamlayan, GNO’su 2.00 veya üzeri olan, lisans programlarında 240 AKTS
kredi yükünü, ön lisans programlarında 120 AKTS kredi yükünü sağlayan öğrenciler diploma
almaya hak kazanır.
(2) Fakültesindeki lisans öğrenimlerini tamamlayamayan, ancak dördüncü yarıyıl sonuna kadar ders programlarında bulunan tüm zorunlu ve seçmeli dersler ile 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen dersleri bu Yönetmelik hükümlerine göre başarmış ve dördüncü yarıyıl sonu GNO’su en az 2.00 olan öğrencilere, ilgili mevzuat hükümleri ve YÖK kararları çerçevesinde ön lisans diploması verilir.
Kayıt sildirme
MADDE 39 – (1) Kayıt sildirmek isteyen öğrenciler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına
şahsen, bir dilekçe ile başvurur. Bu öğrencilere kayda esas olan diplomaları geri verilir ve ödedikleri eğitim ücretleri iade edilmez.
Değişim programları ve özel öğrenci olarak ders alma
MADDE 40 – (1) YÖK tarafından tanınan başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı
olan öğrenciler, disiplin cezası almamış olmak koşuluyla her iki yükseköğretim kurumunun ilgili yönetim kurulu kararları çerçevesinde Üniversitenin programlarına özel öğrenci olarak kayıt olabilir. Özel öğrenci statüsü ile ilgili usûl ve esaslar, bu konudaki genel mevzuat hükümleri
doğrultusunda Üniversite Senatosu tarafından belirlenir.
(2) Çağ Üniversitesinde kayıtlı olan bir öğrencinin, ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında başka bir yükseköğretim kurumundan aldığı ders veya uygulamaların kredileri, ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılabilir.
(3) Öğrencinin değişim programında geçirdiği süre, öğretim süresine dâhildir.
(4) Değişim programındaki öğrenciler yıllık öğrenim ücretini kayıtlı olduğu yükseköğretim
kurumuna öder.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, ilgili birim yönetim kurulu ve ilgili birim kurulu
kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 42 – (1) 10/4/2007 tarihli ve 26489 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çağ
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çağ Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden:
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ ARAŞTIRMA
LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesine
bağlı olarak kurulan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim organlarını, yönetim organlarının görevlerini ve çalışma şeklini, Üniversite bünyesinde bulunan ve kurulacak
olan AR-GE laboratuvarlarının çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Merkezi
Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına,
yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine, yetkilerine ve çalışma şekline ilişkin
usul ve esaslar ile Üniversite bünyesinde bulunan ve kurulacak olan AR-GE laboratuvarlarının
faaliyet alanlarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Araştırma Birimi: Merkezde faaliyet gösteren laboratuvarı,
b) Ar-Ge: Araştırma ve geliştirmeyi,
c) Birim Sorumlusu: Merkezde kurulmuş olan araştırma birimi sorumlusunu,
ç) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
d) KOBİ: Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeleri,
e) Merkez: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı
Uygulama ve Araştırma Merkezini,
f) Müdür: Merkezin Müdürünü,
g) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür yardımcısını,
ğ) Rektör: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörünü,
h) SÜREM : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezini,
ı) Üniversite: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesini,
i) Ür-Ge: Ürün geliştirmeyi,
j) Senato: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Senatosunu,
k) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversite birimlerinin ortak ihtiyacı olan yüksek maliyetli, özel uzmanlık gerektiren,
ileri araştırma cihaz ve sistemleri temin ederek Üniversitenin temel uygulamalı ve disiplinler
arası alanlarında ileri seviyede araştırma, geliştirme ve uygulama altyapısını oluşturmak.
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b) Üniversitenin ilgili birimlerindeki araştırmacıların uygun bir ortamda çalışmalarını
gerçekleştirmelerine yardımcı olmak, analiz ve ölçümler yaparak destek sağlamak ve Üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin kalitesini artırmak.
c) Kamu kurumları-Üniversite-sanayi kuruluşları arasında iş birliğini güçlendirmek ve
uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmak.
ç) Bilim ve teknoloji alanında gelişmeye katkıda bulunmak, endüstriye ilişkin temel
bilimsel sorunları çözmek üzere araştırmalar yapmak, kalkınma planlarının öngördüğü alanlarda karşılaşılabilecek araştırma sorunlarına çözüm yolları aramak.
d) Yurt dışındaki ve yurt içindeki kurum ve kuruluşlarla Ar-Ge konularında iş birliği
yapmak, proje çalışmaları gerçekleştirmek.
e) Merkez bünyesinde geliştirilen bilgi ve teknolojinin mülkiyet haklarının alınması
doğrultusunda çalışmalar yapmak.
f) Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek merkezi laboratuvarlardaki cihaz altyapısının
günün koşullarına uygun olarak geliştirilmesini ve aktif tutulmasını sağlamak.
g) Üniversite bünyesinde mevcut her türlü araç, gereç, cihaz ile birlikte laboratuvar,
uygulama ve araştırma merkezleri ve benzeri birimler arasındaki ilişkilerde eşgüdümü sağlamak, geliştirmek, güçlendirmek ve araştırma ve geliştirme olanaklarının birimler arası kullanıma açılmasını sağlamak.
ğ) Diğer üniversiteler, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları, KOBİ’ler ile üçüncü kişilerin
analiz ihtiyaçlarını Merkezin imkânları ölçüsünde karşılamak, ilgili kurullarca belirlenecek bedel karşılığında sanayi, özel ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarının isteği üzerine uygulama
projeleri hazırlamak, danışmanlık hizmeti vermek, bu kurum ve kuruluşlar ve diğer üniversiteler ile disiplinler arası ortak bilimsel ve teknolojik projelerin üretilmesini sağlamak, Üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak.
h) Merkezde bulunan analitik cihazlar ile uygulamalı eğitimler ve hizmetiçi eğitimler
vermek, teknik eleman ihtiyacının karşılanması için Üniversite içi ve dışına SÜREM ile işbirliği
yaparak ilgili kurs ve sertifika eğitim programları verilmesine destek olmak.
ı) Merkezin ihtiyacı olan ve Merkezde görev alacak elemanların yurt içinde ve yurt dışında eğitimlerine yönelik çalışmalar yapmak, yurt içinden veya yurt dışından bu amaçlarla
geleceklere/gönderileceklere olanak hazırlamak ve öneriler geliştirmek.
i) Merkezin çalışma alanına giren konularda konferans, seminer, kongre gibi ulusal ve
uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek veya katkıda bulunmak.
j) Üniversitenin yurt içi ve yurt dışında bilinirliğini ve tanınırlığını sağlamak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Stratejik önemi haiz alanlarda ulusal çapta yaygın etkisi olan çalışmaları yürütmek
ve uluslararası rekabet gücüne sahip bir Ar-Ge merkezini oluşturmak.
b) Üniversitenin farklı birimlerindeki araştırmacıların, merkezin alanı ile ilgili olan tüm
branşlardaki ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilere uygulamalı eğitim vermek, bilimsel ArGe çalışmaları için ihtiyaç duyacakları ve ortak kullanacakları teknolojik düzeyi yüksek her
türlü cihaz, araç ve gerecin bulunduğu uygulamalı eğitim veren birimler ve bunlara bağlı laboratuvarlar kurmak.
c) Merkezde bulunan laboratuvarların akreditasyon çalışmalarını gerçekleştirmek.
ç) Ürün, yöntem ve teknolojileri standartlaştırmak ve kalite kontrolleri ile ilgili çalışmalar yapmak, bu konularla ilgili düzenleyici işlemlerin değiştirilmesi veya yenilenmesi çalışmalarına katkıda bulunmak.
d) Disiplinler arası alanlarla ilgili yurt içi ve yurt dışı projelerde yer almak ya da kamu
kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde çalışmalar yürütmek ve destek sağlamak.
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e) Ülkemizin ve bölgemizin ihtiyaçları doğrultusunda yenilikçi teknolojiler alanında
üst düzeyde araştırmalar yapmak ve yeni teknolojilerin geliştirilmesine öncülük etmek.
f) Üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları, KOBİ’ler ile
üçüncü şahısların analiz ihtiyaçlarını Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde
gerçekleştirmek.
g) Merkezin çalışma alanına giren konularda konferans, seminer, kongre gibi ulusal
ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek, Üniversite bünyesinde açılan kurslara destek
vermek.
ğ) Çalışma alanına giren araştırmaların yapılabilmesi için gerekli laboratuvar, atölye,
gözlem yerleri ve diğer tesisleri kurmak.
h) Üniversitenin çeşitli birimlerinde mevcut laboratuvar ve benzeri tesislerden yaygın
ve etkin bir biçimde yararlanılmasını sağlamak.
ı) Sanayi kuruluşlarının, KOBİ’lerin, diğer kamu ve özel sektör kuruluşlarının istekleri
doğrultusunda gerekli analiz ve ölçümlerin yapılmasını ve raporlanmasını sağlamak.
i) Kamu ve özel sektör kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ve kişilere danışmanlık,
uzmanlık, bilirkişilik ve benzeri hizmetleri vermek.
j) Benzer amaçlı ulusal ve uluslararası merkezlerle işbirliği yapmak ve bu merkezlerle
bir program çerçevesinde eleman değişimlerini gerçekleştirmek.
k) Proje fikir pazarı türü altyapı kurmak ve işletmek, Üniversitede geliştirilen bilgi ve
uygulama yöntemlerinin ticarileşmesini desteklemek.
l) Eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yürütmek ve bu amaçla gerektiğinde ulusal veya
uluslararası bilimsel ve teknolojik işbirliği de yaparak, hizmet içi eğitim programları, seminerler, konferanslar, kongreler, paneller, çalıştaylar, sergiler, fuarlar, yarışmalar ve benzeri toplantılar düzenlemek veya düzenlenenlere katılmak.
m) Halkı bilgilendirmek için medya kuruluşları ile işbirliği yapmak, broşürler, kitaplar,
videolar, basın bildirileri hazırlamak, çağrılı toplantılar düzenlemek.
n) Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuvardaki cihazların günün koşullarına
uygun olarak geliştirilmesini sağlamak.
o) Merkezin ihtiyacı olan yüksek donanımlı araştırmacıların yurt içinde ve yurt dışında
yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak ve yurt içi veya yurt dışından bu amaçla gelecek
kişilere olanak hazırlamak.
ö) Gerektiğinde merkeze bağlı yeni alt birimler kurmak.
p) Faaliyet alanı kapsamına giren tüm konularda özel sektör ve kamu personeline yönelik eğitimler düzenlemek.
r) Ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin araştırma projelerini ve
diğer bilimsel çalışmalarını desteklemek, öğrencilere staj ve iş yeri eğitimi imkânı sağlamak.
s) Üniversitenin, bölgenin ve ülkenin kalkınmasına yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde başta öncelikli çalışma konuları olmak üzere gerekli diğer çalışmaları yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
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Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görev süresi dolmadan görevinden ayrılması durumunda, aynı usul ile yeni Müdür görevlendirilir.
(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere kadrolu öğretim elemanları
arasından iki kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.
Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda görevlendirdiği Müdür Yardımcısı yerine
vekâlet eder. Müdürün, altı aydan uzun süreli Üniversite dışında görevlendirilmesi durumunda,
Rektör tarafından yerine yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür
Yardımcılarının da görevi sona erer.
(3) Müdür, Merkez ve bağlı araştırma birimlerinin araştırma kapasitesinin rasyonel bir
şekilde kullanılmasında, Merkezde gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, Ar-Ge, Ür-Ge
faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin
yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında Rektöre karşı birinci
derecede sorumludur.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, Yönetim Kurulunun kararlarını
uygulamak, Merkez araştırma birimlerinin düzenli çalışmasını sağlamak, Merkezi her düzeyde
temsil etmek.
b) Merkez ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte yönetim kurulunun görüşünü alarak Rektöre sunmak.
c) Merkez faaliyetlerini stratejik hedef ve eylem planına uygun şekilde yürütmek.
ç) Merkez tarafından desteklenen araştırma projelerinin yürüyüş ve işleyişini izlemek
ve denetlemek.
d) Merkeze yapılacak analiz başvuruları için başvuru formu oluşturmak.
e) Merkeze bağlı araştırma birimlerindeki mevcut tüm cihaz ve gereçlerin en yüksek
verimle kullanılması, sağlıklı işleyişi ve çalışması için her türlü tedbiri almak ve uygulamak.
f) Merkezin faaliyetleriyle ilişkili yurt içi ve yurt dışında bulunan kurum ve kuruluşlarla
temasa geçmek, işbirliği yapmak ve usule uygun diğer karşılıklı ilişkileri gerçekleştirmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır. Yönetim Kurulu, Müdür,
iki Müdür Yardımcısı ve Müdürün önereceği, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen iki kişiyle birlikte toplam beş üyeden oluşur. Yönetim
Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlarda oy çokluğu aranır, üst üste üç defa izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir. Görev süresi dolmadan ayrılan
veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen bir üyenin yerine aynı usulle Rektör
tarafından görevlendirme yapılır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin bilimsel, teknik ve idari faaliyetlerini, stratejik hedeflerini, öncelikli çalışma konularını Danışma Kurulunun önerilerini de dikkate alarak planlamak, yönetim ve çalışmaları ile ilgili konularda kararlar almak.
b) Diğer kurumlarla yapılacak işbirliğine ilişkin usul ve esasları belirlemek.

20 Temmuz 2020 – Sayı : 31191

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 19

c) Danışma Kurulundan gelen teklif ve önerileri incelemek ve bu öneriler doğrultusunda
kararlar almak.
ç) Merkeze bağlı olarak çalışacak araştırma merkezlerini, diğer araştırma-geliştirme
birimlerini belirlemek.
d) Rapor, proje teklifi ve benzeri yazışmalar ile Merkezin tüm faaliyetlerini değerlendirmek ve karara bağlamak.
e) Merkezde üretilecek ürün ve yapılacak analiz ücretlerini tespit ederek Üniversite yönetim kuruluna sunmak.
f) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Müdür ve Müdür Yardımcıları, Danışma Kurulunun doğal üyeleridir.
Danışma Kurulu, doğal üyelere ek olarak, bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalarla
doğrudan ilgisi olan ve sahip olduğu birikim ve deneyimlerinden yararlanılabilecek Üniversite
içinden ve dışından olmak üzere, Merkezden yararlanan akademik kuruluşların eşit temsil edilmesine özen gösterilerek, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen en fazla on iki kişiden
oluşur. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Üniversitenin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin arttırılmasında Merkezin işlevleriyle ilgili olarak her türlü öneriyi dile getirmek, alınacak tedbirler ve yapılacak uygulamalar
hakkında değerlendirmeler yapmak, görüş ve tavsiye bildirmek.
b) Bölgedeki sanayi kuruluşları, KOBİ’ler, diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla iş
birliği içinde sektörün ihtiyacı olan test ve analiz ihtiyaçlarının belirlenmesinde yardımcı olmak.
c) Merkezin geliştirilmesine yönelik konularda, Üniversite dışı finans kaynaklarının
değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek ve bu yönde girişimlerde bulunulması için öneriler geliştirmek.
ç) Merkezin amaç ve faaliyet alanı ile ilgili uzman kişilerin görüş ve düşüncelerinin
alınmasına imkân sağlamak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
Demirbaş ve ekipmanlar
MADDE 15 – (1) Merkezin çalışma amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar
ve hizmetler kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Rektörü yürütür.
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden:
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK
ARAŞTIRMALAR MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Stratejik Araştırmalar Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Stratejik
Araştırmalar Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Türkiye’nin bölgesel, ikili ve çok taraflı uluslararası ilişkilerini kapsayan tarihi, kültürel, siyasi, iktisadi, hukuki, sosyolojik, jeopolitik ve stratejik araştırmalar, incelemeler ve değerlendirmeler yapmak.
b) Sosyal, kültürel, stratejik alanlarda ve bilimsel konularda uluslararası ilişkileri geliştirmek amacıyla, öğrenciler ve akademik personelin entelektüel, kültürel, kişisel deneyimlerini zenginleştirme ve geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak.
c) Mevcut ve gelecekteki ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal, iç ve dış güvenliğe ilişkin
konularda yayın faaliyetlerinde bulunmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Bilimsel yayınlardan ve açık haber kaynaklarından elde edilen bilgilerin analizini ve
değerlendirmesini yapmak, buradan üretilen bilgileri ve süreli ve süresiz yayınları ilgililere ve
kamuoyuna aktarmak, ders materyallerinin güncelleştirilmesi ve benzeri amaçlar için kullanıma
açmak, Merkezin çalışma alanları ile ilgili her konuda kapsamlı yazılı ve görsel bir dokümantasyon arşivi oluşturmak.
b) Devletlerin ve etkin uluslararası kuruluşların, güvenlik ve savunma konularını siyasal, ekonomik ve sosyal bakımdan araştırmak, bunların Türkiye ile ilişkileri ve bu ilişkilerin
geleceği ile ilgili tespit ve önerilerde bulunmak.
c) Merkezin amaçları doğrultusunda, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ve bilim insanlarıyla işbirliği olanaklarını araştırmak ve ortak çalışmalar yapmak.
ç) Merkezin amaçları doğrultusunda, kamu kurumları ve özel kuruluşlar ile her derecedeki eğitim ve öğretim kurumlarına danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek.
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d) Merkezin amaçları doğrultusunda teori, metot ve uygulama alanları temelinde yayın
yolu ile tanıtım yapmak.
e) Merkezin ihtiyacı olan elemanların yurt içi ve yurt dışı eğitimini sağlamak ve bu
doğrultuda rehberlik etmek.
f) Ülkemizin stratejik hedefleri doğrultusunda Üniversite için stratejik hedefler belirlemek, bunlarla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili kamu ve özel kuruluşlar ile işbirliği
ve koordinasyon çerçevesinde, bilimsel ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yönetmek.
g) İstihdam imkânları ve girişimciliği geliştirmek, küçük ve orta ölçekli işletmeler ve
sektörel altyapı imkânlarının belirlenmesine ilişkin çalışmalar yapmak, sonuçlarını ilgili kuruluşlar, sektör temsilcileri ve kamuoyu ile paylaşmak, bu konuda yerel potansiyeli harekete
geçirmek.
ğ) Sektörel yenilik imkânlarının ve bilgi düzeyinin geliştirilmesine öncülük etmek.
h) Üniversitenin stratejik plan hazırlama sürecine destek vermek.
ı) Rektörün belirleyeceği diğer konularda inceleme ve araştırmalar yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusunda araştırmalar yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Görev süresi
sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla
iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.
Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona ermiş sayılır. Müdüre, yokluğunda müdür yardımcılarından biri vekâlet eder. Vekâletin altı ayı geçmesi durumunda Rektör
tarafından yeni Müdür görevlendirilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir biçimde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili
gerekli önlemleri almak.
b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.
c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde, Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.
(2) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim-denetiminin ve Merkezin hedeflerine varış oranlarının analiz ve değerlendirmesinin yapılmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Merkezin amaçları doğrultusunda araştırmalar yapan Üniversitenin farklı birimlerinde görev yapmakta olan
tam zamanlı öğretim üyeleri ve stratejik konularda uzman kişiler arasından Müdürün önerisi
üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden
oluşur. Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder.
(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Rektör
tarafından yeni üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak üç kez üst
üste katılmayan üyenin görevi sona erer.
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(3) Yönetim Kurulu yılda en az dört kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine salt
çoğunlukla toplanır. Yönetim Kurulunun kararları oy çokluğu ile alınır ve çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdür tarafından sunulan, Merkezin idari ve bilimsel çalışmalarını incelemek ve
karara bağlamak.
b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programları hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.
c) Merkezin genel strateji ve politikalarını oluşturmak, düzenlenecek çeşitli programlarla ilgili faaliyetleri değerlendirmek.
ç) Çalışma ve proje gruplarının oluşturulması, adlandırılması, çalışma kurallarının belirlenmesi ve çalışmaların sona erdirilmesine ilişkin kararları almak ve yönergeleri hazırlamak.
d) Merkez personelinin eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.
e) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol
taslaklarını hazırlamak ve Rektöre sunmak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ile Merkezin amaçları doğrultusunda araştırmalar yapan öğretim elemanları ve Merkezin çalışma alanları ve Yönetim Kurulunun talep
ettiği konularla ilgili katkıda bulunabilecek kamu veya özel kurum ve kuruluşların temsilcileri
arasından Müdürün önerisi üzerine, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en fazla yirmi
üyeden oluşur. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan veya görevlerine son verilen üyelerin
yerine, kalan süreyi doldurmak için aynı yöntemle yenileri görevlendirilir. Süresi biten üye
tekrar görevlendirilebilir.
(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez toplanır. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.
(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkez projelerine özel uzmanlık alanlarında katkı
sağlamak ve Merkez faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunmaktır. Danışma Kurulunun görüşleri tavsiye niteliğindedir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Demirbaşlar
MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her
türlü araç, alet, donanım ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun
ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Kırıkkale Üniversitesinden:
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 22/9/2019 tarihli ve 30896 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırıkkale
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve başvurduğu puan türünde 55 puandan az olmamak üzere Yönergede belirlenen ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak;
a) Konservatuvar programları ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının Enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde,
b) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında,
ALES şartı aranmaz.”
“(5) Birinci fıkranın (b) bendi kapsamındaki adayların değerlendirme işlemleri için:
a) Mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate
alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere Yönerge ile bir puan belirlenir ve ilgili
programın şartlarında ilan edilir.
b) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık
alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.
c) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dâhil
edilir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“c) Başka bir yükseköğretim kurumundan ders döneminde yatay geçişle gelmiş ve en
fazla üç dersi (en fazla 30 AKTS) kabul edilmiş öğrenciler, tüm dersleri başarmış olmak kaydıyla, ilk yarıyıl sonunda tez çalışmasına başlayabilirler. Bu şekilde yatay geçişle gelen öğrenciler, önceki yükseköğretim kurumunda geçirdikleri süre de dâhil olmak üzere, programı en
çok altı yarıyılda tamamlarlar.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için;
bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den ve toplam 21 krediden az olmamak kaydıyla en az
yedi ders, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders,
seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere, en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en
az bir ders, yüksek lisans döneminde alınmış ve başarılmış ise doktora programında alınmasına
gerek yoktur.
(3) Doktora programlarında, Başkanlığın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile
diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden, yüksek lisans derecesi ile kabul
edilmiş öğrenciler için en fazla iki ders (en fazla 20 AKTS) seçilebilir.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Doktora programına başvurabilmek için adayların, tezli yüksek lisans diplomasına
sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Yönerge ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak doktora/sanatta
yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta
uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için,
a) Mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate
alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere Yönerge ile bir puan belirlenir ve ilgili
programın şartlarında ilan edilir.
b) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık
alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.
c) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dâhil
edilir.”
“(4) Hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli (beş yıl) lisans öğretimi yapan Diş
Hekimliği, Veteriner ve Tıp Fakültesi mezunları ile Sağlık Bakanlığınca belirlenen esaslara
göre bir laboratuvar dalında uzmanlık yetkisi kazanmış olan Fen ve Eczacılık Fakültesi mezunları, lisans diploması ile başvuruda bulunabilirler. Bu adayların ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Yönerge ile belirlenecek ALES puanına
sahip olmaları gerekir.
(5) Konservatuvar programları ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin özel yetenek sınavı ile
öğrenci kabul eden programlarının Enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde de üçüncü fıkradaki hükümler uygulanır.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“(1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, tezli yüksek lisans derecesi
ile kabul edilenler için, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup, azami tamamlama süresi on iki yarıyıldır.
(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul
edilenler en erken iki, azami dört yarıyılda tamamlayabilirler. Bu süre içinde kredili derslerini
başarıyla tamamlayamayan veya ilgili maddeler ve Yönergede belirtilen en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(2) Yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır. Sınav tarihleri Yönerge ile belirlenir. İlgili
öğrencinin başvurusu, danışmanın onayı ve Başkanlığın talebi sonrasında Enstitü Yönetim Kurulu, yeterlik sınavı için karar alır. Sınavın tarih ve saati, Başkanlığın bildirimi ile Müdürlükçe
ilan edilir. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Sanatta yeterlik programına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için; bir eğitim öğretim dönemi 60 AKTS’den ve toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla
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en az yedi ders, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir
ders, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Bilimsel araştırma
teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir ders, yüksek lisans döneminde
alınmış ve başarılmış ise sanatta yeterlik programında alınmasına gerek yoktur.
(3) Sanatta yeterlik programında, Başkanlığın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı
ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden, yüksek lisans derecesi ile
kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki ders (en fazla 20 AKTS) seçilebilir.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların, tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Yönerge ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak; doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının, sanatta yeterlik çalışmalarına başvurularında ALES şartı
aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için:
a) Mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate
alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere Yönerge ile bir puan belirlenir ve ilgili
programın şartlarında ilan edilir.
b) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık
alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.
c) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dâhil
edilir.”
“(3) Hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli (beş yıl) lisans öğretimi yapan Diş
Hekimliği, Veteriner ve Tıp Fakültesi mezunları ile Sağlık Bakanlığınca belirlenen esaslara
göre bir laboratuvar dalında uzmanlık yetkisi kazanmış olan Fen ve Eczacılık Fakültesi mezunları, lisans diploması ile başvuruda bulunabilirler. Bu adayların ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Yönerge ile belirlenecek ALES puanına
sahip olmaları gerekir.”
“(7) Konservatuvar programları ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin özel yetenek sınavı
ile öğrenci kabul eden programlarının Enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci
kabulünde de ikinci fıkradaki hükümler uygulanır.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“(1) Sanatta yeterlik programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, tezli yüksek lisans
derecesi ile kabul edilenler için, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden
başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup,
azami tamamlama süresi on iki yarıyıldır.
(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri; tezli yüksek lisans derecesi
ile kabul edilenler en erken iki, azami dört yarıyılda tamamlayabilirler. Bu süre içinde kredili
derslerini başarıyla tamamlayamayan veya bu Yönetmelik ile Yönergede belirtilen en az genel
not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
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“(2) Yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır. Sınav tarihleri Yönerge ile belirlenir. İlgili
öğrencinin başvurusu, danışmanın onayı ve Başkanlığın talebi sonrasında Enstitü Yönetim Kurulu, yeterlik sınavı için karar alır. Sınavın tarih ve saati, Başkanlığın bildirimi ile Müdürlükçe
ilan edilir. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 34 – (1) Herhangi bir yükseköğretim kurumunun yüksek lisans, doktora ya
da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, Üniversitenin lisansüstü programlarında
verilmekte olan derslere, kayıtlı olduğu Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının onayı
ile özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel
öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı tarafından yürütülür.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(4) Lisansüstü program kontenjanları, lisansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, tezli
yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla
14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve doktora programları hariç
en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde belirlenir. Ancak, Yükseköğretim Kurulu ile yapılan protokol dâhilinde ve Üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için
bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir. Lisansüstü programlarda öğretim üyesi başına düşen
tez danışmanlığı sayısı, bu ilkeler çerçevesinde Yönerge ile belirlenir.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2020-2021 eğitim-öğretim yılından önce lisans derecesi ile
doktora ve sanatta yeterlik programlarına kabul edilen öğrencilere, bu Yönetmeliğin değiştirilen; 15 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarının, 17 nci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkralarının, 24 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarının, 26 ncı maddesinin birinci,
ikinci ve dördüncü fıkralarının ve 35 inci maddesinin altıncı fıkrasının değişiklikten önceki
hükümleri uygulanır.
(2) 2020-2021 eğitim-öğretim yılından önce, başka bir yükseköğretim kurumunun kayıtlı lisansüstü öğrencisi olmaksızın, lisansüstü programlara, özel öğrenci olarak kabul edilen
öğrencilere, bu Yönetmeliğin değiştirilen 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin ve
34 üncü maddesinin birinci fıkrasının, değişiklikten önceki hükümleri uygulanır.
(3) Bu Yönetmeliğin 38 inci maddesinin dördüncü fıkrası, 2020-2021 eğitim-öğretim
yılından itibaren uygulanır.”
MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kırıkkale Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
22/9/2019

30896

20 Temmuz 2020 – Sayı : 31191

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 27

İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Kemer 2. Asliye Ceza Mahkemesinden:

5486

—— • ——
İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesinden:

5470
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
11.000 m3 BALAST ALINACAKTIR
TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2020/370865
1 - İdarenin:
a) Adresi
: TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 14 49-211 12 25
c) Elektronik Posta Adresi
: basrimeletli@tcdd.gov.tr
2 - İhale konusu mal veya hizmetin adı ve süresi. MALIKÖY İSTASYONUNA 11.000
METREKÜP BALAST ALIMI İŞİ (işin süresi 45 gün) Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle
Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale
dokümanında belirtilmiştir. Balastın alınacağı ocaktan numune alınacaktır. İstekliler ihale
tarihinden en az 5 (beş) iş günü önce ocak yeri tespiti ve numune alma için idareye
başvuracaktır.(Son üç ay içerisinde numune işlemleri yaptıran istekliler numune vermeyecektir.)
3 - İhalenin Saati: 29/07/2020 Çarşamba günü, saat 11:00
4 - İhalenin yapılacağı adres: TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım
İhale Komisyonu Behiçbey-Yenimahalle / ANKARA
5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu
Başkanlığına 29/07/2020 Çarşamba günü, saat 11:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu
olup TCDD İşletmesi Muhasebe ve Finansman Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 500,00.- TL
bedelle temin edilebilir.
7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
5459/1-1

—— • ——
AKARYAKIT TÜKETİM OTOMASYON SİSTEMİ (ATOS) İLE
AKARYAKIT ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No: 2020/367642
1-İdarenin:
a) Adresi: TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/İSTANBUL
b) Telefon ve Faks Numarası : 0216 337 82 14
c) Elektronik Posta Adresi
: 0216 337 82 14
2-İhale konusu malın adı ve miktarı: H.Paşa Demiryolu Bakım Servis Müdürlüğü
bünyesindeki, yol ve iş makineleri, mobil demiryolu araçları ve diğer taşıtlar için 1 (bir) yıl
süreyle, ATOS sisteminin ücretsiz kurularak bu sisteme bağlı olan, akaryakıt satış
istasyonlarından, 330.000 litre Motorin (Dizel) temini işi
3-İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge Satın Alma
ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü İhale Komisyonu’nda 10.08.2020 tarih ve saat: 11:00’de
yapılacaktır.
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4-Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
5-Tekliflerin TCDD 1.Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa
İSTANBUL ‘a 10.08.2020 tarih ve saat: 11:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
6-İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Servis
Müdürlüğü İhale Komisyon bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD İşletmesi 1.Bölge Müd. Muhasebe ve Finansman
Servis Müdürlüğü H.Paşa/İSTANBUL banka hesapları; IBAN:TR080001500158007293444639
KDV dâhil 250,00 TL bedelle temin edilebilir.
7-Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8-Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.

5506/1-1

—— • ——
RAY TAŞLAMA MAKİNESİ KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR
TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No: 2020/358292
1-İdarenin:
a) Adresi: TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/İSTANBUL
b) Telefon ve Faks Numarası

: 0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi

: 0216 336 22 57

2-İhale konusu malın adı ve miktarı:
TCDD 1 Bölge Müdürlüğü mıntıkasında seyr-ü sefer emniyetini sağlamak amacıyla ve
hat bakım el kitabı hükümleri gereği koruyucu ve düzeltici taşlama yapılması işi için Ray
Taşlama Makinesi Kiralama (126745 Hat-m)
3- İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü
Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü İhale Komisyonu ‘nda 11.08.2020 tarih saat:
11:00’de yapılacaktır.
4-Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
5-Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat
Haydarpaşa İSTANBUL’a 11.08.2020 tarih ve saat: 11:00’de kadar verilmiş veya gelmiş olması
şarttır.
6-İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol
Servis Müdürlüğü İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD İşletmesi 1. Bölge Muhasebe ve Finansman
Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 250,00 TL bedelle temin edilebilir.
7-Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8-Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.

5505/1-1
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UÇ NOKTA GÜVENLİĞİ VE EDR ÇÖZÜMÜ LİSANSI SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, T.C. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Dekanlığı
ihtiyacı, Uç Nokta Güvenliği ve EDR Çözümü Lisansının ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan
teknik şartnamesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde
belirtilen şartlarla, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri
şeklinde olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. Ancak en uygun teklifi veren firma ile
başka bir firmanın tekliflerinin eşit çıkması durumunda Komisyonca bilahare bildirilecek bir
tarihte firmalar açık eksiltmeye davet edilecektir.
1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b)Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2-Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik şartname, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin
aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı
belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3-Teklifler, 29/07/2020 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul
edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler komisyonca
belirlenecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade
edilecektir.
5-Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6-İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8-Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
5474/1-1
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Ankara İli Sincan Belediye Başkanlığından:
1. İdareye İlişkin Bilgiler:
1.1. İdarenin:
a) Adı

: Sincan Belediye Başkanlığı

b) Adresi

: Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Sincan/Ankara

c) Telefon ve faks numarası

: 4444762/348 - 3122711272

d) Elektronik posta adresi

: sincanbelediyesi@sincan.bel.tr.

e) İlgili personel

: Emre FİDAN

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle
irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
2. İhalenin Konusu:
2.1. İhalenin konusu; Ankara İli Sincan İlçesi Yenihisar Mahallesinde bulunan toplam
33.461,00 m2 yüzölçümüne sahip, 50 adet parselin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35.
maddesinin ( a ) fıkrası hükümleri çerçevesinde 12.08.2020-13.08.2020 tarihlerinde saat 10:00 ile
17:00 saatleri arasında Kapalı Teklif Usulü ile satılması.
2.2. Arsanın Evsafı, Muhammen bedeli, İhale Tarihi ve Saati:
Bu ihaleye ait taşınmazın evsafı, muhammen bedeli, ihale tarih ve saati aşağıda
çıkartılmıştır.
Yüzölçümü

Muhammen

İhale

İhale

(m²)

Bedeli - ₺

Tarihi

Saati

3

651

89.187,00

12.08.2020 10:00

1021

4

604

71.272,00

12.08.2020 10:15

Yenihisar

1021

5

600

70.800,00

12.08.2020 10:30

4

Yenihisar

1021

6

600

70.800,00

12.08.2020 10:45

5

Yenihisar

1021

7

800

94.400,00

12.08.2020 11:00

6

Yenihisar

1021

8

939

110.802,00 12.08.2020 11:15

7

Yenihisar

1021

9

767

90.506,00

8

Yenihisar

1021

10

840

133.560,00 12.08.2020 11:45

9

Yenihisar

1021

11

765

121.635,00 12.08.2020 13:00

10

Yenihisar

1021

12

968

153.912,00 12.08.2020 13:15

11

Yenihisar

1021

13

1120

132.160,00 12.08.2020 13:30

12

Yenihisar

1021

14

704

83.072,00

12.08.2020 13:45

13

Yenihisar

1021

15

616

72.688,00

12.08.2020 14:00

14

Yenihisar

1021

16

600

70.800,00

12.08.2020 14:15

15

Yenihisar

1021

17

600

82.200,00

12.08.2020 14:30

S.N

Mahallesi

Ada

Parsel

1

Yenihisar

1021

2

Yenihisar

3

12.08.2020 11:30
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16

Yenihisar

1350

1

615

79.335,00

12.08.2020 14:45

17

Yenihisar

1350

2

600

67.200,00

12.08.2020 15:00

18

Yenihisar

1350

3

602

67.424,00

12.08.2020 15:15

19

Yenihisar

1350

4

600

67.200,00

12.08.2020 15:30

20

Yenihisar

1350

5

601

67.312,00

12.08.2020 15:45

21

Yenihisar

1350

6

601

67.312,00

12.08.2020 16:00

22

Yenihisar

1350

7

600

67.200,00

12.08.2020 16:15

23

Yenihisar

1350

8

601

67.312,00

12.08.2020 16:30

24

Yenihisar

1350

9

600

67.200,00

12.08.2020 16:45

25

Yenihisar

1350

10

600

67.200,00

12.08.2020 17:00

26

Yenihisar

1350

11

601

67.312,00

13.08.2020 10:00

27

Yenihisar

1350

12

613

68.656,00

13.08.2020 10:15

28

Yenihisar

1350

13

910

117.390,00 13.08.2020 10:30

29

Yenihisar

1350

14

1001

175.175,00 13.08.2020 10:45

30

Yenihisar

1350

15

629

94.979,00

13.08.2020 11:00

31

Yenihisar

1350

16

600

90.600,00

13.08.2020 11:15

32

Yenihisar

1350

17

600

90.600,00

13.08.2020 11:30

33

Yenihisar

1350

18

600

90.600,00

13.08.2020 11:45

34

Yenihisar

1350

19

600

90.600,00

13.08.2020 13:00

35

Yenihisar

1350

20

678

102.378,00 13.08.2020 13:15

36

Yenihisar

1350

21

600

90.600,00

13.08.2020 13:30

37

Yenihisar

1350

22

601

90.751,00

13.08.2020 13:45

38

Yenihisar

1350

23

601

90.751,00

13.08.2020 14:00

39

Yenihisar

1350

24

600

105.000,00 13.08.2020 14:15

40

Yenihisar

1351

1

600

82.200,00

13.08.2020 14:30

41

Yenihisar

1351

4

600

70.800,00

13.08.2020 14:45

42

Yenihisar

1351

5

600

70.800,00

13.08.2020 15:00

43

Yenihisar

1351

6

899

123.163,00 13.08.2020 15:15

44

Yenihisar

1351

7

731

100.147,00 13.08.2020 15:30

45

Yenihisar

1351

8

600

70.800,00

13.08.2020 15:45

46

Yenihisar

1351

9

602

71.036,00

13.08.2020 16:00

47

Yenihisar

1351

10

601

70.918,00

13.08.2020 16:15

48

Yenihisar

1351

11

600

82.200,00

13.08.2020 16:30

49

Yenihisar

1351

13

600

70.800,00

13.08.2020 16:45

50

Yenihisar

1351

14

600

70.800,00

13.08.2020 17:00
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3- İhale tarih, saat ve yeri: Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların ihalesi, Tandoğan
Mah. Zeki Uğur Cad. No:7 2. Kat Meclis Toplantı Salonu 06930 Sincan/ANKARA adresinde
12.08.2020-13.08.2020 tarihlerinde saat 10:00 ile 17:00 arasında (Her bir parsel için yukarıda
belirtilen tarih ve saatte) yapılacaktır. Teklifler en geç 11.08.2020 tarihinde saat 17:00’a kadar
aynı adreste bulunan 1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.
4.İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:
İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları
hazırlayarak teslim etmeleri gerekmektedir.
4.1.İstekli Gerçek Kişi İse:
a) Kanuni ikametgâh belgesi ( Telefon ve varsa fax numarası belgeye eklenecektir. )
b) Noter tasdikli imza beyannamesi,
c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin
vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
ç) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
d) Noter onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti,
e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan
alınmış Geçici teminat mektubu (Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az % 3’ dür.)
(Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir. )
4.2. İstekli Tüzel Kişilik İse:
a) İsteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan
şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,
b) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına ihaleye girecek kimse veya
kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza
sirküleri,
c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi ( Yazılı olarak ),
ç) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan
alınmış Geçici teminat mektubu (Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az % 3’ dür.)
(Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.),
d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
5. İhale ile ilgili şartname ve eklerin satış bedeli 250,00 TL olup, Tandoğan Mah. Zeki
Uğur Cad. No: 7 Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
6. İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.
7. İhale şartnamesinin posta yoluyla satışı yapılmayacaktır.
8. İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.
5512/1-1
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766 ADET MADEN SAHASI İHALE EDİLECEKTİR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanununun hükümleri uyarınca hukuki
durumları sona eren 766 adet maden sahası ihale edilmek üzere Maden Kanununun 30.ncu
maddesine göre ilan edilerek ihale edilmek üzere aramalara açılacaktır.
İlgili sahalar, Maden Kanunu’nun 30 uncu maddesi kapsamında ihale edilmek üzere,
ilanın resmi gazete yayın tarihinden itibaren en az onbeş gün süre ile http://www.mapeg.gov.tr/
adresinde ilan edilecektir.
İlanda, ihalesi yapılacak sahaların; İli, erişim numarası, ruhsat grubu, ihale şartnamesi,
paftası, koordinatlı dökümleri, alanları ve ihale tarihleri yer alacaktır.
1- İhale ile ilgili usul ve esaslar http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde yayımlanacak ihale
şartnamesinde belirtilecektir.
2- Bu sahalar için başvurular http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan edilen tarihlerde ve
09:00-09:30 saatleri arasında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Atilla Şinasi ÖZDEMİR
Konferans Salonunda İhale Komisyonuna doğrudan yapılacaktır. Posta veya diğer yollardan
yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
3- Aramalara açılan sahalara yapılacak başvurularda Teklif mektubu ve ihale teminatını
ayrı ayrı kapalı zarflar içinde, zarfın üzerine Gerçek kişiler için, ihale edilecek sahanın İli, Erişim
No, Müracaatçının Adı Soyadı, T.C. Kimlik No, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik Nosu,
Tüzel kişiler için ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, Unvanı, Vergi No, Vergi Dairesi, varsa
Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik No bilgilerinin yazılması gerekmektedir.
4- İhale teminatı, teklif edilen ihale bedelinin %20’sinden ve taban ihale bedelinden az
olamaz.
5- İhaleler kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır.
6- Başvurular Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce değerlendirildikten sonra;
a) İlk defa ihalesi yapılan sahalara başvuru yapılmaması halinde sahalar yeniden ihale
edilecektir.
b) İki defa ihalesi yapılmasına rağmen başvuru yapılmayan sahalar
http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde bir ay süre ile ilan edilir. İlan edilen sahaya bir aylık sürede
müracaat olması durumunda belirlenen taban ihale bedeli üzerinden ruhsatlandırılır. Müracaatın
birden fazla olması durumunda müracaat edenler arasında yeniden ihale edilir. Sahaya müracaat
olamaması durumunda saha aramalara acık hale gelir.
c) Kapalı teklifi Genel Müdürlükçe belirlenen taban ihale bedelinden az olan müracaatlar
değerlendirmeye alınmayacaktır.
d) Bir sahaya bir ya da birden fazla müracaat yapılmış ise, ihalesi ilan edilen tarih ve
saatte Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Atilla Şinasi ÖZDEMİR Konferans Salonunda
yapılarak sonuçlandırılacaktır.
e) Yapılan ihale sonucu, ihaleyi kazanan müracaatçı kendisine tanınan kanuni süre
içerisinde teklif ettiği ihale bedelini ilgili yere yatırmak zorundadır. Aksi halde ruhsat hakkını
kaybeder ve ihale teminatı irad kaydedilir.
f) İhale bedelini kanuni süre içerisinde yatıran müracaatçılara şartnamede belirtilen diğer
yükümlülüklerini yerine getirmeleri için 2 aylık bir süre verilir. Yükümlülüklerini yerine getiren
talep sahibi ruhsat almaya hak kazanır. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen talep sahibi ruhsat
hakkını kaybeder, yatırılan ihale bedeli iade edilmez ve saha yeniden ihale programına alınır.
7- Müracaatçıların, ihale şartname bedeli olan 1.000,00 TL’yi Vakıfbank “Banko Önü
Tahsilat”, İnternet Bankacılığı”, “Call Center” ve “ATM” tahsilat yöntemlerinden herhangi birini
kullanarak yatırmaları gerekmektedir. İhale Şartnamesi, Genel Müdürlük internet sayfasında
yayınlanacaktır.
5402/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Batman Üniversitesi Rektörlüğünden:
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına
göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007
tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2'inci maddenin (b) fıkrasına göre
(KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle) aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli
personel alınacaktır.

UNVANI

KPSS

KADRO
KPSS TÜRÜ
SAYISI

TABAN

ARANAN NİTELİKLER

PUANI
* Fakültelerin

Harita

Mühendisliği

Bölümünden mezun olmak.
* M.E.B. onaylı Bilgisayar İşletmenliği
Sertifikasına sahip olmak.
HARİTA
MÜHENDİSİ

1

KPSS P3

50

* AUTOCAD/STA4/ECCEL/PROJECT,
Netcad 8 GIS’ /CAD-SURF Netcad
eğitimi

projelendirme

aldığını

belgelemek
* İSG Genel Eğitimi almış olduğunu
belgelemek.
* Bilgisayar Mühendisliği bölümü lisans
programından mezun olmak,
* Uygulamalı Siber Güvenlik ve Etik
Hacker Eğitimi aldığını belgelemek.
BİLGİSAYAR
MÜDENDİSİ

1

KPSS P3

50

* Siber

Güvenlik

Teknolojileri

ve

Süreçleri Eğitimi aldığını belgelemek
* Temel

Siber

Güvenlik

Farkındalık

Eğitimi aldığını belgelemek
* ISO27001

Bilgisayar

Güvenliği

Yön.Sis.Eğitimi aldığını belgelemek.
* Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği
veya Matematik bölümü mezunu olmak
PROGRAMCI

1

KPSS P3

80

* Uygulamalı SQL veri Tabanlı: MySQL
& MsSQL sertifika sahibi olmak, C++,
Temel

Linux

belgelemek

eğitimi

aldığını
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* Meslek Liselerinin Elektrik, ElektrikElektronik,
ElektrikElektronik
Teknolojisi, Endüstriyel Elektronik
veya Elektronik Bölümlerinin birinden
mezun olmak

TEKNİSYEN

1

KPSS P94

50

* M.E.B.

Yükseköğretim

veya

Kurumlarınca düzenlenen iş sağlığı ve
Güvenliği
Eğitimini
başarı
ile
tamamlamış olmak.
* En az B sınıfı sürücü belgesi almış
olmak.
* Biyoloji Lisans mezunu olup, alanında
Yüksek Lisans yapmış olmak.
* Real-Time PCR, Elektroforez, Kemilüminesans görüntüleme cihazlarının
eğitim sertifikasına sahip olmak
* En az C sınıfı iş güvenliği sertifikasına
sahip olmak
* YDS veya denkliği veya denkliği olan
sınavdan en az 50 almış olmak.
* TS-EN-ISO
BİYOLOG

1

KPSS P3

50

22000:

2005

Gıda

Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi
aldığını belgelemek.
* TS-EN-ISO

9001

Yönetim Sistemi
aldığını belgelemek.

:

2008

Temel

Kalite
Eğitimi

* OHSAS- 18001 : 2008 İş Sağlığı ve
Güvenliği Yönetim Sistemi Temel
Eğitimi aldığını belgelemek
* TS-EN-ISO

14001

Yönetim Sistemi
aldığını belgelemek.

:

2004

Temel

Çevre
Eğitimi

* Bitki Hücre Kültürleri konularında
çalışmaları olmak

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
4- Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli
savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık,
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dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkum olmamak.
5- Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması (askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş
olmak).
6- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini
devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
7- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet
sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin
feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen
istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
8- Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve
belgelendirmek.
9- Başvuran adaylarda Lisans mezunları için 2018 KPSS P3 puanı, Ön Lisans mezunları
için 2018 KPSS P93, Orta Öğretim Mezunları için 2018 KPSS P94 puan türüne bakılarak
değerlendirme yapılacaktır. Puanların eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan bunun da eşit
olması halinde yaşı büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Ayrıca deneyim şartı istenilenlerin
çalışma süreleri ve belgelerin asılları değerlendirilecektir.
10- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
11- Sadece bir unvan için başvurulacaktır. Birden fazla unvan için başvuru yapılması
halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
12- Özel şartları ilan tarihinin ilk günü itibariyle sağlıyor olmak.
13-Belirtilen sürenin bitimine kadar müracaat eden ve şartları uyan adaylardan Programcı
kadrosu için ilan edilen pozisyon sayısının beş katı, Kurumumuz Sözleşmeli Personel Sınav,
Değerlendirme ve Yerleştirme Komisyonunca yazılı veya sözlü sınava tabi tutulacaktır. Beş katı
hesabında, son sırada puan eşitliği olması halinde, bu durumda olan bütün adaylar sınava davet
edilecektir.
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
Adayların ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Batman
Üniversitesi resmi internet sayfası www.batman.edu.tr'den temin edilecek başvuru formu ve
istenilen belgelerle birlikte Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya mail yoluyla
(personel@batman.edu.tr) müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta, fax ve internet kanalıyla
yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU İŞLEMLERİ
1-Başvuru Formu (www.batman.edu.tr )adresinden temin edilebilir.)
2- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi.
3- Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi.
4- Nitelikler bölümünde istenilenlerin çalışma süreleri ve belgelerin asılları.
5- SGK Hizmet Dökümü.
6- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.
7- 1 adet vesikalık fotoğraf.
8- Yabancı Dil Puanı.
5430/1-1
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden:
4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI
Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara" göre
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize
bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır.
İLAN
SIRA

UNVANI ADET

NO

ÖĞRENİM

ARANAN NİTELİKLER

DURUMU



Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve

Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro
Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının birinden mezun
01

Büro
Personeli

3

Önlisans
(KPSS P93)

olmak.



2018 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P93) 70 ve üzeri

puan almış olmak.



Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev

yerinde ikamet etmek zorundadır.



Maden Teknolojisi, Mermer Teknolojisi, Doğal Yapı Taşları Teknolojisi

önlisans programlarının birinden mezun olmak.
02

Büro
Personeli

1

Önlisans



2018 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P93) 70 ve üzeri

(KPSS P93) puan almış olmak.



Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev

yerinde ikamet etmek zorundadır.



Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Bilgisayar Teknolojisi ve Büro

Yönetimi lisans programından mezun olmak.
03

Büro
Personeli

2

Lisans



2018 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P3) 70 ve üzeri puan

(KPSS P3) almış olmak.



Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev

yerinde ikamet etmek zorundadır





Destek
04

Personeli

1

(Şoför)

Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak.
E sınıfı ehliyete sahip olmak.
En az 5 yıl (E sınıfı ehliyet kapsamında) şoförlük konusunda iş tecrübesi

Ortaöğretim olmak ve bunu belgelendirmek.
(KPSS P94)



2018 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P94) 70 ve üzeri

puan almış olmak.



Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev

yerinde ikamet etmek zorundadır.



Ortaöğretim Kurumlarının Ahşap Teknolojisi Alanı ve Dalları veya

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı ve Dallarından mezun olmak.
05

Teknisyen

1

Ortaöğretim



2018 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P94) 70 ve üzeri

(KPSS P94) puan almış olmak.



Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev

yerinde ikamet etmek zorundadır.
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BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:
1. Türk Vatandaşı olmak,
2. Belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde
belirtilen şartları taşımak.
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
5. Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya
yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
6. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
7. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak,
8. Lisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSS P3 puanı, Önlisans mezunları için
2018 KPSS (B) grubu KPSS P93 puanı, Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSS
P94 puanı esas alınacaktır.
9. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
10. İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetlerden sonra olmalı.
11. Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B
maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar
Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler." hükmüne uygun olması.
12. Atanmaya hak kazanan adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede
belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.
13. Başvuru bitim tarihi itibariyle tüm pozisyonlar için 35(otuz beş) yaşından gün
almamış olmak.
14. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet
etmek zorundadır.
15. Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilirler.
16. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
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BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER:
İlan Başvuru Tarihleri: 20 Temmuz – 7 Ağustos 2020 (hafta sonu ve bayram tatilinde
başvuru alınmayacaktır.)
Başvuru Sonuçlarının Açıklanma Tarihi: 14 Ağustos 2020
Başvuru Şekli: www.bilecik.edu.tr den ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu
ve istenilen belgelerle birlikte Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri
gerekmektedir.
Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup
tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda
başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.
İstenilen Belgeler:
1. Başvuru formu (www.bilecik.edu.tr adresinden temin edilecektir.)
2. 2018 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,
3. Mezuniyet Belgesi (e-devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
4. Nüfus Cüzdanı fotokopisi (ön yüzü)
5. Bir adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)
6. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
7. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-devlet üzerinden alınan belge kabul
edilecektir.)
8. Özel şartlarda istenen diğer belgeler ( SGK Hizmet Dökümü, Sertifika v.s.)
Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak
olup, yerleştirme işlemi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, kurumumuzca kendilerine bir bedel
ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. 2018 KPSS (B) grubu puan
sıralaması esas alınarak belirlenecek olan sözleşme yapmaya hak kazanan adayların isim listesi ile
işe başlamaları için gerekli belgeler ve bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim
tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde Üniversitemizin web sayfasında ilan edilecektir.
Değerlendirmeler KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olup, adayların KPSS
puanlarının eşit olması durumunda mezuniyet tarihi önce olan, bununda aynı olması halinde
doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya
adayların şartlarını taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan (Her
kadro sayısı için 1 (bir) yedek aday belirlenecek olup) sırası ile çağrılarak atama yapılacaktır.
Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar, asil adayların taşıdığı şartları taşımalıdır.
İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
5387/1-1

20 Temmuz 2020 – Sayı : 31191

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 41

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
Yarışmanın Adı
Theodosius Limanı Arkeolojik Alanı Mimari Proje Yarışması
Yarışmanın Şekli ve Türü
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı,
Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri
Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılan yarışma; serbest, ulusal, mimarlık yarışmasıdır.
Yarışmanın Yeri ve Konusu
Yarışmaya konu olan alan, İstanbul İli, Fatih ilçesi, Yalı Mahallesi sınırları içinde 818819-992 ve 1119 adalar, etkileşim alanları ve çevresidir.
Yarışmanın konusu bu alanda yer alacak Ziyaretçi Merkezi’nin Theodosius Limanı
Arkeolojik Alanı bağlamında tasarlanmasıdır.
Yarışmaya Katılma Koşulları
Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak
katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle
ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir kişiyi ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir.
Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen
sorumludurlar.
Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar:
• TMMOB Mimarlar Odası’nın mimar, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası’nın peyzaj
mimarı, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası’nın inşaat mühendisi en az birer üyesini ekipte
bulundurmak.
• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörler ile bu kişilerin 1. dereceden akrabaları,
ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.
• Şartname alarak katılımcıların isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek
(Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).
• Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemi hazırlamak, yürütmek,
sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
• Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında
olmamak.
• 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler
gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.
Yarışmaya katılmak isteyenler 100 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt
yaptıracaklardır.
Yarışma bedeli “YENİKAPI” açıklaması ile idareye ait banka hesabına, müelliflerden
birinin ismi ile yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim bilgileri ile raportörlük adresine e-posta
yoluyla gönderilecektir. Yarışmaya kayıt için son tarih yarışma takviminde projelerin teslimi
olarak belirtilen gündür.
Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış
sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek
odalarına bildirilir.
Yarışma Takvimi
• Yarışmanın İlanı
: 20 Temmuz 2020, Pazartesi
• Son Soru Sorma Tarihi
: 13 Ağustos 2020, Perşembe
• Soruların Yanıtlarının İlanı
: 17 Ağustos 2020, Pazartesi
• Projelerin Son Teslim Tarihi
: 26 Ekim 2020, Pazartesi
• Posta ile Teslim Alım için Son Gün
: 30 Ekim 2020, Cuma
• Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi : 7 Kasım 2020, Cumartesi
• Kolokyum ve Ödül Töreni
: 21 Kasım 2020, Cumartesi
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Jüri Üyeleri
Danışman Jüri Üyeleri
• Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanı
• Mehmet Çakılcıoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı
• Mahir Polat, İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı
• Ufuk Kocabaş, İstanbul Üniversitesi Yenikapı Batıkları Başkanı
• Ömer Yılmaz, İPA Yarışmalar Koordinatörü
Asli Jüri Üyeleri
• Zeynep Eres Özdoğan, Mimar
• Nevzat Oğuz Özer, Mimar (Jüri Başkanı)
• Cem Sorguç, Mimar
• Ata Turak, Peyzaj Plancısı
• Tunç Tibet Akbaş, İnşaat Mühendisi
Yedek Jüri Üyeleri
• Erdem Ceylan, Mimar
• Meryem Müzeyyen Fındıkgil, Mimar
• Oktay Özel, İnşaat Mühendisi
Raportörler
• Başak Çelik, Mimar - İPA Yarışmalar
• Serap Öbekci, Mimar - İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı
Raportör Yardımcısı
• Perihan Gülden Ökten, Mimar - İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı
• S. Benan Kaya, Şehir Plancısı - İPA Yarışmalar
• İ. Zeynep Konuralp, Arkeolog - İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı
Ödüller
Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon
tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün
içinde net olarak ödenecektir.
• 1. Ödül
: 80.000 TL
• 2. Ödül
: 60.000 TL
• 3. Ödül
: 40.000 TL
• 1. Mansiyon : 30.000 TL
• 2. Mansiyon : 30.000 TL
• 3. Mansiyon : 30.000 TL
• 4. Mansiyon : 30.000 TL
• 5. Mansiyon : 30.000 TL
Şartname ve Eklerinin Temini
Şartname ve ekleri yarışmanın web adresinde yarışma süresince bulundurulacaktır.
Yarışmaya katılmak isteyenler 100 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt
yaptıracaklardır.
Banka hesap bilgisi : IBAN TR830001500158007294544045
VAKIFBANK - Valide Sultan Şubesi
Yer Görme
Bu yarışmada yer görmek zorunlu değildir.
İdarenin İletişim Bilgileri
Yarışmayı Açan Kurum : İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı
Adres
: İBB Kasımpaşa Ek Hizmet Binası
Hacıahmet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 1
34440 Kasımpaşa Beyoğlu / İSTANBUL
E-posta
: theodosius@konkur.istanbul
Web adresi
: konkur.istanbul/theodosius
5424/1-1
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İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:
Meslek Yüksekokulumuza, 2547 Sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim
Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen
akademik birimine belirtilen unvanda tam zamanlı Öğretim Elemanı alınacaktır.
PROGRAMI

ÖZEL ŞARTLAR

KADRO KADRO
SAYISI UNVANI

İngilizce Öğretmenliği,
İngiliz Dili ve
Edebiyatı, İngilizce
Mütercim ve
Tercümanlık, Amerikan
Uygulamalı
Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz
İngilizce ve
Dili Eğitimi, Çeviribilim
Çevirmenlik
(İngilizce) bölümlerinin
birinden lisans mezunu
olmak. Bu bölümlerin
birinden alanında tezli
yüksek lisans yapmış olmak.
Duyuru Başlama Tarihi
Son Başvuru Tarihi
Ön Değerlendirme Tarihi
Sınav Giriş Tarihi
Sonuç Açıklama Tarihi
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi
Başvuru Şekli
Başvuru Yeri (Esentepe Yerleşkesi)

1

Öğr. Gör.

ALES
YDS /
PUAN
EŞDEĞERİ
ŞARTI/TÜRÜ

Söz: 70

: 20.07.2020
: 04.08.2020
: 06.08.2020
: 07.08.2020
: 11.08.2020
: www.sisli.edu.tr
: Şahsen veya Posta Yolu.
: Esentepe Mh. Büyükdere Cad. No:100
Şişli / İSTANBUL

80

İSTENİLEN BELGELER:
1. Müracaat Dilekçesi (www.sisli.edu.tr adresinde mevcut.)
2. Öğretim Elemanı Başvuru Formu (www.sisli.edu.tr adresinde mevcut.)
3. Ayrıntılı Özgeçmiş (YÖK Formatlı Cv)
4. Diploma aslı ya da onaylı örneği (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Yabancı Ülkelerden
Alınmış Diplomalar İçin YÖK Denklik Belgesinin Onaylı Örneği)
5. Resmi Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği
6. ALES Sonuç Belgesi
7. ALES Muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet
belgesi
8. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
9. 2 Adet Fotoğraf
10. Erkek Adaylar İçin, Askerlik Durumunu Gösteren Resmi Belge
11. Adli Sicil Kaydı
12. YÖKDİL,YDS,ÜDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından onaylanan İngilizce dil
sınavlarına ilişkin sonuç belgesi örneği.
NOT-1: Ön değerlendirme ve kesin sonuçlar Meslek Yüksekokulumuz web adresinde
(www.sisli.edu.tr) yayınlanacak olup, Bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca
tebligat yapılmayacaktır.
NOT-2: Posta yolu ile müracaat eden adaylardan, başvuru dosyası müracaat tarihi
sonuna kadar ulaşmayan ve eksik belgesi olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
NOT-3: İstenen belgelerin, resmi kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması
yeterlidir.
5433/1-1
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Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversite Adı : Kadir Has Üniversitesi

Duyuru Başlama Tarihi

: 20/07/2020

Fakülte Adı

: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Son Başvuru Tarihi

: 03/08/2020

Bölüm Adı

: Biyoinformatik ve Genetik

Ön Değerlendirme Tarihi : 05/08/2020

Anabilim Dalı :

Giriş Sınav Tarihi

: 07/08/2020

Kadro Tipi

: Araştırma Görevlisi

Sonuç Açıklama Tarihi

: 11/08/2020

Kadro Sayısı

:1

Kadro Derecesi

:-

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak
Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca
Kadir Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoinformatik ve Genetik
Bölümünde görevlendirilmek üzere 1 adet “Araştırma Görevlisi” alınacaktır.
Aranan Koşullar:
1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmî Gazete’de
yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda
Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik”
te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak,
2. Üniversitelerin Hesaplamalı Biyoloji ve Biyoinformatik alanında tezli Yüksek Lisans
veya Biyoinformatik ve Genetik alanında Doktora yapıyor olmak.
Online başvuru sırasında sisteme yüklenmesi istenen evraklar aşağıda listelenmiştir:
Başvuruda İstenen Belgeler:
1. Özgeçmiş (YÖK formatlı),
2. 1 adet fotoğraf
3. Kimlik Belgesi
4. Öğrenim Belgeleri (Diplomalar, Lisans Transkript, Yabancı Yükseköğretim Kurumu
mezunlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)
6. ALES belgesi (en az 75 puan)
7. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından (en az
70 puan) ve/ veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge,
8. Öğrenci Belgesi (Arş. Gör. Kadroları için),
9. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.
Başvuru Yeri:
Başvurular online olarak üniversitemiz web sayfasından https://ikakademikbasvuru.khas.edu.tr/
linkinden kabul edilecektir.
Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ve eksik bilgi/belgesi olan
adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
5423/1/1-1
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Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversite Adı : Kadir Has Üniversitesi

Duyuru Başlama Tarihi

: 20/07/2020

Fakülte Adı

: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Son Başvuru Tarihi

: 03/08/2020

Bölüm Adı

: Mekatronik Mühendisliği

Ön Değerlendirme Tarihi : 05/08/2020

Anabilim Dalı :

Giriş Sınav Tarihi

: 07/08/2020

Kadro Tipi

: Araştırma Görevlisi

Sonuç Açıklama Tarihi

: 11/08/2020

Kadro Sayısı

:1

Kadro Derecesi

:-

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak
Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca
Kadir Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği
Bölümünde görevlendirilmek üzere 1 adet “Araştırma Görevlisi” alınacaktır.
Aranan Koşullar:
1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmî Gazete’de
yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda
Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik”
te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak,
2. Mekatronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanlarından birinde lisans derecesine sahip olmak.
3. Üniversitelerin Mekatronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Kontrol ve
Otomasyon Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik
ve Haberleşme Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği, alanlarından birinde tezli Yüksek
Lisans ve/veya Doktora yapıyor olmak.
Online başvuru sırasında sisteme yüklenmesi istenen evraklar aşağıda listelenmiştir:
Başvuruda İstenen Belgeler:
1. Özgeçmiş (YÖK formatlı),
2. 1 adet fotoğraf
3. Kimlik Belgesi
4. Öğrenim Belgeleri (Diplomalar, Lisans Transkript, Yabancı Yükseköğretim Kurumu
mezunlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)
6. ALES belgesi (en az 75 puan)
7. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından (en az
70 puan) ve/ veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge,
8. Öğrenci Belgesi (Arş. Gör. Kadroları için),
9. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.
Başvuru Yeri:
Başvurular online olarak üniversitemiz web sayfasından https://ikakademikbasvuru.khas.edu.tr/
linkinden kabul edilecektir.
Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ve eksik bilgi/belgesi olan
adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
5423/2/1-1
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Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünden:
657/4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI
Üniversitemiz Rektörlüğü Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünde, 657
sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.Maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri
özel bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına
ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2.Maddesinin (b) fıkrasına göre
aşağıda belirtilen unvanlarda 2018 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle
yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın (Eczacı unvanlı pozisyon için lisans diploması puan sıralaması
yapılacaktır.) sözleşmeli personel alınacaktır.
KADRO
UNVANI

İLAN

ADEDİ

ARANAN NİTELİKLER

KODU
Hemşire*

01

37

Hemşirelik Lisans Mezunu olmak.

Hemşire*

02

30

Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü Mezunu olmak.

Ebe

03

17

Ebelik Lisans Mezunu olmak.

Eczacı**

04

3

Fakültelerin Eczacılık Bölümlerinden mezun olmak.

Röntgen Teknisyeni

05

8

Laborant

06

4

Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Radyoloji)
Programı önlisans mezunu olmak.
Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı
önlisans mezunu olmak.

Psikolog
Diğer Sağlık Personeli

07

1

08

3

Psikoloji lisans mezunu olmak.
Yükseköğretim Kurumlarının İlk ve Acil Yardım (Paramedik) Programı
önlisans mezunu olmak.

(Paramedik)
Diğer Sağlık Personeli
(Odyoloğ)
Sağlık Teknikeri***
TOPLAM

09

2

10

1

Yükseköğretim Kurumlarının Odyometri Programı önlisans mezunu
olmak.
Yükseköğretim Kurumlarının Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme
Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

106

*Hemşirelik Bölümüne eşdeğer diğer bölüm mezunları, hemşire unvanına başvuru
yapamaz.
**Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar I sayılı cetvelde sınav şartı
aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel unvanları arasında bulunduğundan, Eczacılar
için KPSS şartı aranmamakta olup, başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla
olması halinde adaylar lisans diploması puan üstünlüğü (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca
belirlenen 4’lük sistemdeki notların 100’lük sisteme çevrilerek sıralama yapılacak olup, diploma
puanları eşit olduğu taktirde mezuniyet tarihi önce olan adaya hak verilecektir.) ile alınacaktır.
**Eczacı unvanına başvuran adayların ibraz ettiği diploma veya geçici mezuniyet
belgelerinde (aslı gibidir onaylı sureti veya karekodlu e-devlet çıktısı veya transkript) diploma
puanı bulunmak zorunludur. Aksi takdirde başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.
***Girişimsel Radyoloji konusunda en az 6 ay tecrübeye sahip olmak ve belgelendirmek.
***Üniversite hastanelerinde en az 5 yıl ilgili bölümde çalışmış olmak ve belgelendirmek.
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ARANILAN GENEL KOŞULLAR
A-Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 48 inci maddesindeki aşağıda belirtilen Genel Şartlar aranır.
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Taksirli Suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para
cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa
bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
3. Başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak,
4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,
5. 657 sayılı Kanununun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini
devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engeli
bulunmamak,
6. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
B- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak
istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile
belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir
yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
C- Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi
isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.
D- 2018 KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları
için KPSSP93, lise mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
E- KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanıp göreve başlatılacak olanlar, istihdam
edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi
olarak çalışacaklardır.
F- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar veya eksik evrak verdiği
sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak,
sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.
G- Eczacı pozisyonuna müracaat eden adayların 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler
Hakkında Kanun'un 2. 3 ve 4'üncü maddelerinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.
ÖZEL ŞARTLAR
a) 2018 yılı KPSS (B) grubu puanı esas alınacaktır.
b) Adaylardan KPSS’den 60 (altmış) ve üzeri puan alanların başvurusu kabul edilecektir.
c) Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B
maddesinin “bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar
Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler.” hükmüne uygun olması,
d) Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak,
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e) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak,
f) Başvuru yapacak adayların son 1 yılda (istifa tarihinden itibaren) herhangi bir kurumda
sözleşmeli personel (657 4/B) statüsünde çalışmamış olmaları gerekir.
BAŞVURU VE İSTENİLEN BELGELER
*Adaylar öncelikle Üniversitemiz web sayfası (http://www.kafkas.edu.tr) adresinden
başvurularını yapacaklardır.Başvuru için istenen belgeleri sistem üzerinden online olarak
yükleyeceklerdir.
Online Başvuruda Sisteme Eklenmesi Gereken Belgeler:
1 - 1 adet fotoğraf
2- 2018 KPSS sonuç belgesi fotokopisi.
3 - Nüfus cüzdan fotokopisi.
4 - Diplomanın önlü arkalı fotokopisi
5 - Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.
6- Sağlık Teknikeri bölümüne başvuran kişilerden istenen evraklar ilgili kısma
yüklenecektir.
BAŞVURU YERİ VE ZAMANI
Adaylar, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde,
Üniversitemiz web sayfası (http://www.kafkas.edu.tr) adresinden online olarak başvurularını
yapacaklardır.Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Süresinde
yapılmayan veya sistemde meydana gelen gecikmeler sebebiyle geç yapılan başvurular dikkate
alınmayacaktır.
Başvuru yaparken tereddüde düşülmesi halinde personel@kafkas.edu.tr adresine mail
veya bilgi için gönderebilirler.
Adaylar sadece tekbir unvan için kadro no belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla
kadro nolu unvana başvuru yapılması halinde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
Adaylar Personel Başvuru Sisteminden Başvuru Sorgulama butonuna tıklayarak başvuru
durumunu takip edebilirler.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ
Değerlendirmeler KPSS puan sıralamasıyla yapılacak olup, KPSS puanlarının eşit olması
durumunda önce mezuniyet diploma notu yüksek olan, aynı olması halinde diploma tarihi
itibariyle mezuniyet tarihi önce olan, bunun da aynı olması halinde doğum tarihi önce olan adaya
öncelik tanınır. Asil adaylardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit
edilenlerin yerine yedek adaylardan atama yapılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların isim
listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zamanı
www.kafkas.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan atanmaya hak kazanan adaylar için tebliğ
mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
BİLGİ İÇİN
Kafkas Üniversitesi Santral
(0474) 225 11 50-56 (10 44),(10 42),(10 51)
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda
Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Kapsamında Öğretim Görevlisi Alınacaktır.
Sınav Takvimi
Duyuru Başlama Tarihi
: 20.07.2020
Son Başvuru Tarihi
: 04.08.2020 Salı günü mesai bitimine kadar
Ön Değerlendirme Tarihi
: 07.08.2020
Sınav Giriş Tarihi
: 11.08.2020
Sonuç Açıklama Tarihi
: 14.08.2020
Kabul Edilecek Başvuru Şekli : Şahsen veya Posta ile
Başvuru Adresi
: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü
Personel Daire Başkanlığı Avşar Kampusü Onikişubat/
Kahramanmaraş
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi: www.ksu.edu.tr
Genel şartlar
(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil
sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan
almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme
ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
(2) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun
hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği
Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine
eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
Özel şartlar
(1) (Değişik: RG-3/10/2019-30907) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en
az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte
veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
İstenen Belgeler
Başvuruda İstenen Belgeler:
1-www.ksu.edu.tr adresinde yayımlanan başvuru formu ekinde;
2-Özgeçmiş,
3-Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge
4-Lisans / Yüksek Lisans / Doktora belgesi (Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin
onaylanmış olması gerekmektedir.)
5-Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora transkripti (onaylı)
6-ALES Belgesi,
7-Yabancı Dil Belgesi (YÖKDİL, KPDS, ÜDS veya muadili)
8-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
9-Fotoğraf (1 adet)
10-Kamuda çalışılıyor ise Onaylı Hizmet Belgesi
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Önemli Notlar:
1-Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime
ulaşması gerekmektedir.
2-Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde
birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez.
3-Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve
kuruluşu/şirket/firmadan hizmet belgesi veya onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir.
4-Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK çıktısının da
gönderilmesi gerekmektedir. Yalnızca SGK çıktısı kabul edilmeyecektir.
5-İlan özel şartında sertifika/belge istenmiş ise bu belge ve/veya sertifikalarında
gönderilmesi gerekmektedir.
6-Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye
alınmayacaktır.
7-Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
8-Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Üniversite internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca
yazılı tebligat yapılmayacaktır.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİRİM

UNVAN

NİTELİĞİ

K/D ADET

Ebelik Bölümü lisans mezunu olup ebelik
Ebelik Bölümü
Ebelik Anabilim Dalı

Öğr. Gör.
(Ders

alanında yüksek lisans yapmış olmak ve aynı
4

1

alanda doktora yapıyor olmak. Gebelerin
yaşadıkları antepartum semptomlar üzerine

Verecek)

çalışma yapmış olmak.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Bölümü
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anabilim Dalı

mezunu olup Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Öğr. Gör.
(Ders
Verecek)

4

1

alanında tezli yüksek lisans yapmış ve aynı
alanda doktora yapıyor olmak. Akut inmeli
hastalarda rehabilitasyon uygulamaları
konusunda çalışma yapmış olmak.

5422/1-1

—— • ——
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanunun,12.06.2018 tarihli ve
30449 sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyeliğine Atanma ve
Yükseltilme Yönetmeliği ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve
Uygulama Esaslarına uygun olarak, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda
belirtilen özel şartları sağlamaları kaydıyla öğretim üyesi alınacaktır. İlgili kadrolara başvuran
adayların başvuruları yukarıda belirtilen Uygulama Esaslarının 7. maddesinin 4. fıkrası
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kapsamında kurulacak komisyon tarafından incelenerek atama şartlarını sağlamadığı tespit edilen
adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve
Uygulama Esaslarına https://www.ksu.edu.tr/web adresinden erişim sağlanabilir.
Yabancı

ülkelerden

alınan

diplomaların

Üniversitelerarası

Kurulca

denkliğinin

onaylanmış olması şarttır. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren
15 (onbeş) gündür.
Doktor Öğretim Üyesi Atamalarında Esas Alınacak Tablolara http://personel.ksu.edu.tr/web
adresinden erişim sağlanacak olup, başvuruların; www.ksu.edu.tr adresinde yayımlanan Başvuru
formu ekinde;
1) Öz Geçmiş ve Yayın Listesi ve Puanlama Tablosu,
2) Lisans, Yüksek Lisans, Doktora / Uzmanlık / Sanatta Yeterlik Belgesi onaylı sureti,
3) Yabancı Dil Sonuç Belgesi,
4) Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
5) Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi,
6) 1 Adet Fotoğraf,
7) Sabıka Kaydı ile yayınları kapsayan 1 adet fiziki dosya ve bu dosyadaki tüm belgeleri
içeren 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD ile birlikte ilgili akademik birime şahsen /
posta ile teslim etmeleri gerekmektedir. Postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacak
olup, adaylar tarafından posta yoluyla yapılacak başvurularda korona virüs salgını nedeniyle
alınan tedbirler kapsamında oluşabilecek gecikmelerin de dikkate alınarak başvuru süresi sonunun
beklemeksizin başvuruda bulunulması büyük önem arz etmektedir.
Birimi

Unvanı

Niteliği

K Adet

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Klinik Bilimler Bölümü
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi
Anabilim Dalı

Dr. Öğr.
Üyesi

Klinik Bilimler Bölümü

Dr. Öğr.

Endodonti Anabilim Dalı

Üyesi

Klinik Bilimler Bölümü

Dr. Öğr.

Periodontoloji Anabilim Dalı

Üyesi

İlgili alanda uzman olmak ve D vitaminin
1

1

osteonekroz oluşmuş kemikteki etkileri üzerine
araştırma yapmış olmak.
İlgili alanda uzman olmak ve dişlerde rejeneratif

1

1

endodontik tedaviler ve azıların kök kanal
morfolojileri üzerine çalışma yapmış olmak.
İlgili alanda uzman olmak ve periodontal ve peri-

1

1

implanter hastalık etyolojisi üzerinde çalışmalar
yapmış olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Bölümü
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anabilim Dalı

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans
Dr. Öğr.
Üyesi

1

1

mezunu olup yüksek lisans ve doktorasını
fizyoterapi ve rehabilitasyon veya anatomi
alanında yapmış olmak.

5421/1-1
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Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin, aşağıda belirtilen bölümlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile
“Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği “, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim
Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” İle “Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyeliğine
Yükseltme ve Atama Kriterlerine İlişkin Senato Esasları” hükümlerini sağlayan,
TAM GÜNLÜ ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR
BİRİM

Denizcilik
Fakültesi

BÖLÜM /
PROGRAM

ADEDİ

Gemi
Makineleri
İşletme
Mühendisliği

1

Prof. Dr.

1

Prof. Dr.

1

Doç. Dr.

1

Prof. Dr.

1

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Dr. Öğr.
Üyesi

Bilişim
Sistemleri
Mühendisliği

Mühendislik
Fakültesi

ElektrikElektronik
Mühendisliği

Endüstri
Mühendisliği

Makine
Mühendisliği

Hukuk
Fakültesi

Kamu Hukuku/
Devletler
Genel Hukuku
(Milletlerarası
Kamu
Hukuku)
A.B.D.
Kamu
Hukuku/Anaya
sa Hukuku
A.B.D.
Özel Hukuk /
Deniz Hukuku
A.B.D.

1
1
1

UNVAN

Dr. Öğr.
Üyesi
Dr. Öğr.
Üyesi
Dr. Öğr.
Üyesi

ARANAN NİTELİKLER
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri
Mühendisliği, Makine Mühendisliği lisans veya doktora programlarının
birinde eğitimini tamamlamış olmak; yukarıda belirtilmiş olan alanların
birinden doçentlik unvanı almış olmak; enerji alanında, enerji
yönetimi ve karbon yönetimi konularında uluslararası çalışmalara
sahip olmak
Doçentlik unvanını Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri
Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği
alanlarından birinde almış ve Bilgisayar Bilimleri alanında çalışmalar
yapmış olmak
Doçentlik unvanını Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri
Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği
alanlarından birinde almış olmak ve Bilgisayar Bilimleri alanında
çalışmalar yapmış olmak
Doçentlik unvanını Elektrik Mühendisliği, Elektrik- Elektronik
Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Kontrol ve
Otomasyon Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği alanlarından
birinde almış olmak ve Kontrol alanında çalışmalar yapmış olmak
Doktora eğitimini Elektrik Mühendisliği, Elektrik- Elektronik
Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya Elektronik
Mühendisliği alanlarından birinde tamamlamış ve Elektronik alanında
çalışmalar yapmış olmak
Doktora eğitimini Elektrik Mühendisliği, Elektrik- Elektronik
Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Kontrol ve
Otomasyon Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği alanlarından
birinde tamamlamış olmak ve Kontrol alanında çalışmalar yapmış
olmak
Doktora eğitimini Elektrik Mühendisliği, Elektrik- Elektronik
Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya Elektronik
Mühendisliği alanlarından birinde tamamlamış ve Analog ve Sayısal
Haberleşme alanında çalışmalar yapmış olmak
Doktora eğitimini Elektrik Mühendisliği, Elektrik- Elektronik
Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya Elektronik
Mühendisliği alanlarının birinde tamamlamış ve İşaret İşleme alanında
çalışmalar yapmış olmak
Doktora eğitimini Endüstri Mühendisliği alanlarından birinde
tamamlamış olmak ve Yöneylem Araştırması alanında çalışmalar
yapmış olmak
Doktora eğitimini Endüstri Mühendisliği alanında tamamlamış olmak ve
bu alanlarda çalışmalar yapmış olmak
Doktora eğitimini Makina Mühendisliği alanında tamamlamış olmak ve
Konstrüksiyon İmalat alanında çalışmalar yapmış olmak
Doktora eğitimini Makina Mühendisliği alanında tamamlamış olmak ve
Makine Teorisi ve Dinamiği alanında çalışmalar yapmış olmak.

1

Dr. Öğr.
Üyesi

Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak. Doktorasını Kamu Hukuku
Bölümü, Milletlerarası Kamu Hukuku (Devletler Genel Hukuku)
alanındaki tezi ile almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmak

1

Dr. Öğr.
Üyesi

Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak. Doktorasını Kamu Hukuku
Bölümü, Anayasa Hukuku alanındaki tezi ile almış olmak ve bu alanda
çalışmalar yapmış olmak

1

Dr. Öğr.
Üyesi

Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak. Doktorasını Özel Hukuk
Bölümü, Deniz Ticaret Hukuku alanındaki tezi ile almış olmak ve bu
alanda çalışmalar yapmış olmak
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Yönetim
Bilişim
Sistemleri

2

Dr. Öğr.
Üyesi

Deniz
İşletmeleri
Yönetimi

1

Dr. Öğr.
Üyesi

Ekonomi ve
Finans

1

Dr. Öğr.
Üyesi

Sualtı
Teknolojisi
Programı

1

Öğr. Gör.
(Ders
Verecek)

Lojistik
Programı

1

Öğr. Gör.
(Ders
Verecek)

20

Öğr. Gör.
(Ders
Verecek)

1

Dr. Öğr.
Üyesi

İngilizce
Hazırlık Bölüm
Başkanlığı
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Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri, Bilişim
Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar
Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Öğretmenliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar-Enformatik,
Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik
Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri ve
Sistem Mühendisliği, Operasyon Yönetimi ve Bilişim Sistemleri,
İşletme Enformatiği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, MatematikBilgisayar, Yazılım Geliştirme, Yazılım Mühendisliği, Yönetim Bilişim
Sistemleri bölümlerinde lisans veya yüksek lisans veya doktora eğitimi
almış olmak.
Endeksli dergilerde 1 makale veya Uluslararası hakemli bilimsel
dergilerde 1 makale veya kitap bölümü veya birisi tek isim olmak
kaydıyla ulusal çapta yayınlanmış en az 2 bilimsel makalesi olmak.
Algoritma, Nesne tabanlı ve yapısal programlama, web programlama
ve tasarımı, veri tabanı, veri madenciliği, network, siber güvenlik,
işletim sistemleri konularındaki dersleri verebilecek olmak
Lisansını veya Doktorasını, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi veya İşletme
veya Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği alanlarından birinde yapmış
olmak.
Deniz İşletmeciliği alanında akademik çalışmalar yapmış olmak.
Endeksli dergilerde 1 makale veya Uluslararası hakemli bilimsel
dergilerde 1 makale veya kitap bölümü veya birisi tek isim olmak
kaydıyla ulusal çapta yayınlanmış en az 2 bilimsel makalesi olmak.
Üniversitelerde “Deniz İşletmeciliği” alanında ders vermiş olmak
Lisans eğitimini; Uluslararası Finans, Ekonomi ve Finans, İşletme,
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Bankacılık, Ekonometri, İstatistik,
Makine Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği veya İşletme Mühendisliği
alanlarından birinde tamamlamış olmak.
Doktora derecesini “istatistik” veya “ekonometri” alanlarından birinden
almış olmak veya doktora tezi çalışmasını lisans alanına uygun
programlarda “istatistik” veya “ekonometri” kapsamında yapmış olmak.
Finans alanında ekonometri veya istatistik kapsamlı bilimsel akademik
çalışmalar yapmış olmak.
Endeksli dergilerde 1 makale veya Uluslararası hakemli bilimsel
dergilerde 1 makale veya kitap bölümü veya birisi tek isim olmak
kaydıyla ulusal çapta yayınlanmış en az 2 bilimsel makalesi olmak.
Yükseköğretim kurumunda en az bir yıl ders vermiş olmak.
Finansal piyasalar, istatistik, ekonometri konularında ders verebilecek
olmak
Su Ürünleri Mühendisliği, Su Bilimleri Mühendisliği, Balıkçılık
Teknolojisi Mühendisliği, Gemi ve Deniz Teknolojileri Mühendisliği,
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Deniz Ulaştırma ve İşletme
Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Deniz İşletmeciliği
ve Yönetimi, Makine Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri
Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği,
Elektronik Mühendisliği, Gemi İnşaatı Mühendisliği alanlarından
birinden lisans mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla Lisans sonrası
alanında en az iki yıl iş tecrübesine sahip olmak veya yukarıdaki
alanlardan birinden tezli yüksek lisans ya da doktora mezunu olmak.
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunca onaylı birinci Sınıf Dalgıç
Sertifikasına sahip olmak
Doktorasını İşletme, İşletme Yönetimi ve Organizasyon, Yönetim ve
Organizasyon alanlarından birinde yapmış olmak
İngilizce Öğretmenliği veya İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı,
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, İngilizce Mütercim
Tercümanlık Bölümlerinden Lisans Mezunu olmak. Alanında Tezli
Yüksek Lisans yapmış olmak
İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı,
Amerikan Kültür Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, İngilizce Mütercim
Tercümanlık bölümlerinden birinden doktorasını tamamlamış olmak
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Tüm Adayların;
- Başvuru Dilekçesi
- Özgeçmiş, Bir fotoğraf, Nüfus cüzdan sureti,
- Transkript ile birlikte Lisans- Yüksek Lisans, Doktora diplomaları, (aslı veya resmi
onaylı örnekleri)
- Yabancı dil başarı belgesi (aslı veya resmi onaylı örnekleri)
- Yurt dışında alınmış diploma ve unvan var ise denklik belgelerini
başvuru esnasında teslim etmeleri,
Ayrıca;
- Profesörlük ve Doçentlik için “Doçentlik Belgesi”ni eklemiş olduğu çalışma alanlarında
belirten bir dilekçe ile birlikte Yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan
atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde
hazırlayacakları; profesörlük için 6 dosyayı (1 dosya fiziki olarak 5 dosya Cd veya Flash Bellek
olarak ), doçentlik için 4’er takım dosyayı (1 dosya fiziki olarak 3 dosya Cd veya Flash Bellek
olarak ) İnsan Kaynakları Müdürlüğüne, Dr. Öğretim Üyeliği için 4’er takım dosyayı (1 dosya
fiziki olarak 3 dosya Cd veya Flash Bellek olarak ) ilgili Fakülte Dekanlığına/ MYO
Müdürlüğüne, İngilizce Hazırlık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi başvuruları İnsan Kaynakları
Müdürlüğüne İlan son başvuru tarihine kadar bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.
- Profesörlük dilekçelerinde “Başlıca Araştırma Eseri” belirtilmelidir.
- Üniversitemizin öğrenim dili İngilizce olan bölümlerine başvuracak adayların
“Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” maddelerinde belirtilen koşulları sağlandıklarını
belgelemeleri gerekmektedir. (İlana çıkılan tüm unvanlar için dil puanı en az 100/80 olmalı)
Not: Hukuk Fakültesi Türkçe eğitim-öğretim vermektedir.
Başvuru Yeri:
Profesör ve Doçent adaylarının İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne, Dr. Öğr. Üyeleri ve
Öğretim Görevlisi adaylarının ilgili Fakülteye başvurmaları gerekmektedir
Başvuru Tarihi:
• Resmi gazetede yayınlanma tarihi ilk başvuru tarihidir. Son başvuru tarihi ise 12
Ağustos 2020’dr.
Öğretim Görevlileri için Başvuru ve Sınav Takvimi:
İŞLEM
Duyuru Başlama Tarihi

TARİH**
Resmi Gazetede yayımlanma tarihidir

Son Başvuru Tarihi

12.08.2020

Ön Değerlendirme Sonucunun İlan Tarihi

17.08.2020

Giriş Sınavı (*Sözlü ve Yazılı) Tarihi

24.08.2020

Sonuçların Açıklanma Tarihi

27.08.2020

* Denizcilik Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Sözlü Sınavından başarılı olan
adaylar için yazılı sınav, aynı gün yapılacaktır. Yazılı sınav saati Denizcilik Meslek Yüksekokulu
tarafından belirlenecek ve duyurulacaktır.
Not: Yapılacak atamada Üniversitenin adayın yayınları ile birlikte başlıca uzmanlık ve
araştırma konuları dikkate alınarak tercih yapma hakkı saklıdır.
İLETİŞİM:
Telefon: (0216) 581 00 50
Web: www.pirireis.edu.tr
5496/1-1
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:
4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI
Üniversitemiz İstanbul Hamidiye Külliyesi’nde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı
Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan Ek 2.
maddenin (b) ve (c) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda
belirtilen pozisyonlara toplam 3 (üç) adet sözleşmeli personel alınacaktır.
GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
A) Başvuru yapacak adaylarda 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde aşağıda belirtilen
genel şartlar ile özel şartlar aranmaktadır.
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2- Son başvuru tarihi itibariyle 18-35 yaş arasında olmak, (36 yaşından gün almamış
olmak)
3- 657 sayılı Kanun’un 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5- Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
6- Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş
bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya
yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
7- 657 sayılı Kanun'un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı
yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özürü bulunmamak,
B) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak
istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen
istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl
geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
C) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
D) Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir
engeli olmamak.
E) Başvuran adaylarda, Lisans mezunları için 2018 KPSS P3 puanı, Önlisans mezunları
için 2018 KPSS P93 puanı esas alınacaktır.
F) Adaylara Hizmet Sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine
getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir.
G) Bu ilan aynı zamanda atanmaya hak kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından,
ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
H) Başvurularda Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar
Hakkında Yönetmelik Hükümleri uygulanır.
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN BELGELER
Başvuru yapmak isteyen adayların; http://www.sbu.edu.tr adresimizde bulunan Başvuru
Talep Formu’nu bilgisayar ortamında doldurup, çıktısını alarak istenilen belgelerle birlikte ilanın
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Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimine (17:00) kadar “Sağlık
Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı (Hamidiye Külliyesi, Tıbbiye Cad. No:38
Selimiye, Üsküdar, İstanbul) adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Adaylar sadece bir
unvan için başvuru yapabilirler.
1. Başvuru Talep Formu (www.sbu.edu.tr adresinden temin edilecektir.)
2. 2018 KPSS (B) Sınav Sonuç Belgesi
3. Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
4. İkametgâh Belgesi (E-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı veya Noter Onaylısı (E- Devlet
üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
6. İstenilen Alanda Çalıştığını Gösterir Deneyim Belgesi-Yazısı ve SGK Hizmet Dökümü
(Adaylardan istenilen iş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetler sonrası olmalıdır.)
7. Adli Sicil Kaydı (E-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
8. Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin) (E-Devlet üzerinden alınan belge kabul
edilecektir.)
9. Özgeçmiş, belgeler ve sertifikalar.
10. Fotoğraf (2 Adet)
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI
Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek aday listeleri (3 katı yedek aday
olmak üzere), Üniversitemiz web (www.sbu.edu.tr) adresinden ilan edilecektir.
Atanmaya hak kazanan adaylardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları
taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla
yerleştirme yapılacaktır.
Eksik veya yanlış beyanda bulunan ve yapmış olduğu beyanı belgelendiremeyen adayların
başvuruları geçersiz sayılacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar
hakkında yasal işlem başlatılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir, bu
kişilere Üniversitemiz tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin
edilecektir.
İrtibat
: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı
Adres
: Hamidiye (Haydarpaşa) Külliyesi Selimiye Mah. Tıbbiye Cad. No:38 34668
Üsküdar, İstanbul
Tel
: +90 216 418 96 16 (1409)
Personel
Unvanı
Mühendis
Başvuru No: 1
Teknisyen
Başvuru No: 2

Büro Personeli
Başvuru No: 3

Adedi
1

1

1

Aranın Nitelikler
Bilgisayar Mühendisliği Lisans programından mezun olmak.
İş Sağlığı ve Güvenliği önlisans programından mezun olmak, Afet
Bilinci Sertifikasına, Bilgi ve Sistem Güvenliği Geliştirme Sertifikasına,
Eğitimcinin Eğitimi Sertifikasına, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Her
Türlü Çöp ve Atık Maddeler ile İlgili İşler Sertifikalarına sahip olmak,
Mezuniyet sonrası alanında en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak.
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun
olmak, Yönetici Asistanlığı Sertifikasına, Dosyalama ve Arşivleme
Geliştirme ve Uyum Eğitimi Sertifikasına, MEB onaylı Autocad
Sertifikasına, Veri Analizi ve Raporlama Uzmanlığı Sertifikalarına sahip
olmak.

Görev Yeri

KPSS Puan
Türü

İstanbul

KPSS P3

İstanbul

KPSS P93

İstanbul

KPSS P93
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
–– Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Uzaktan Eğitim
Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

1
4

–– Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı
Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

15

–– Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi
Yönetmeliği

20

–– Kırıkkale Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları

27

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

28

c - Çeşitli İlânlar

35

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

62

DUYURU
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,
Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile
abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.

