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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KURUM AÇMA, KAPATMA VE AD VERME
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 24/6/2017 tarihli ve 30106 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinin beşinci maddesinin birinci
fıkrasının (c) bendinde yer alan “okul bahçesi duvarından en az 100 m uzaklığa” ibaresi “okul
bahçesi duvarından ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen mesafeler” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“(2) İlkokul açılabilmesi için gerekli şartlar şunlardır:
a) Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan ilkokullarda en az 1 derslik ve 1 inci, 2 nci,
3 üncü ve 4 üncü sınıflarda toplamda en az 10 öğrenci bulunması gerekir.
b) İlkokullarda en fazla 32 derslik, 1 inci sınıf için en az 10 öğrenci, görsel sanatlar
atölyesi ve/veya müzik dersliği, fen dersliği, spor veya drama salonu bulunması gerekir.
c) İlkokul 1-4 üncü sınıflarda öğrenci sayısının toplamda 10’un altına düşmesi durumunda; ulaşım şartlarının elverişsiz olması veya öğrenci velilerinin çocuklarının taşıma yoluyla
eğitime erişim kapsamında öğrenim görmelerini istememeleri hâlinde, öğrenci sayısına bakılmaksızın valilikçe uygun görülmesi durumunda Bakanlıkça bu ilkokulların açık kalması sağlanabilir.”
“(4) Ortaokul ve imam hatip ortaokulu açılabilmesi için en fazla 32 derslik, 5 inci sınıfta
en az 15 ya da toplamda 30 öğrenci, fen dersliği, görsel sanatlar atölyesi ve/veya müzik dersliği,
teknoloji ve tasarım atölyesi ile spor veya drama salonu bulunması gerekir.”
Kuruluşu : 7 Ekim 1920

İçindekiler 164. Sayfadadır.
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ile getirilen istisna
hariç toplam öğrenci sayısının okul öncesi ve ilkokullarda 10; ortaokullarda, imam hatip ortaokullarında ve yatılı bölge ortaokullarında 30, ortaöğretim kurumlarında ise 40’ın altına düşmesi,”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Yeni binalarda kurum açma işlemlerinde binanın eğitim ve öğretim açısından teklif
edilen kurumun özelliğine uygunluğu için valilikçe görevlendirilen en az iki maarif müfettişi
veya iki şube müdürü ya da bir maarif müfettişi ile bir şube müdürü tarafından yerinde yapılan
incelemeye dair rapor ile binaya ait Yapı Kullanma İzin Belgesinin veya Devlet Yatırım veya
Temel Eğitim Kurumları Yapım Programlarında bulunan ve/veya yapı denetim geçici kabulü
valilik teknik personelince yapılan ve/veya yapılan protokoller dâhilinde yapımı gerçekleştirilen
eğitim kurumlarından öğrenci ve yapı güvenliği açısından risk teşkil etmeyen yola terk, ifraz,
tevhit, plan değişikliği, belge temini gibi gerekçelerle yapı kullanma izin belgesi alma süreci
devam edenlerin geçici kabulleri yapılmış olması kaydıyla geçici kabul belgesinin birer örneği
valilikçe Bakanlığa gönderilir.”
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
24/6/2017
30106
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
115/9/2017
30181
210/9/2018
30531
314/2/2019
30686
422/11/2019
30956

—— • ——
Millî Savunma Bakanlığından:
SİLAHLI KUVVETLERDE GÖREVLİ ÖĞRETMENLER STAJ
YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 20/2/1984 tarihli ve 18318 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Silahlı
Kuvvetlerde Görevli Öğretmenler Staj Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı
yürütür.
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Karabük Üniversitesinden:
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE
ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karabük Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretim ile sınavlarda uygulanacak esasları
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde
yürütülen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarının düzenlenmesi, sınavlar,
diplomalar, mazeretler ve ilişik kesmeye ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde Enstitüler için tanımlanan ve Enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,
ç) Anabilim/anasanat dalı başkanı: Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât
ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde anabilim/anasanat dalı için tanımlanan başkanı,
d) Anabilim/anasanat dalı akademik kurulu: İlgili anabilim/anasanat dalında bulunan
tüm öğretim üyelerinden oluşan kurulu,
e) Anabilim/anasanat dalı kurulu: Fakülte teşkilâtlanmasına göre bölüm başkanı ve anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan bölüm kurulunu,
f) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders, proje ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim elemanını,
g) Enstitü: Karabük Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,
ğ) Enstitü Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür yardımcıları ve
Enstitüde eğitim programları bulunan anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,
h) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü Müdür yardımcıları, Müdürce gösterilecek altı aday arasından Enstitü Kurulu tarafından üç yıl için seçilecek
üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,
ı) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
i) Kredi: Bir lisansüstü derse ait haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamına eşit olan birim değeri,
j) Müdür: Enstitü Müdürünü,
k) Öğrenci: Lisansüstü öğretim için Enstitüye kayıtlı öğrenciyi,
l) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
m) Rektör: Karabük Üniversitesi Rektörünü,
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n) Senato: Karabük Üniversitesi Senatosunu,
o) Tez: Yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik tezini,
ö) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
p) Üniversite: Karabük Üniversitesini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar
Öğretim düzeyleri
MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde lisansüstü öğretim,
tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik düzeylerinden oluşur.
Eğitim programlarının açılması
MADDE 6 – (1) Enstitü, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği
hükümlerine göre belirlenecek anabilim/anasanat dallarında ve düzeylerde eğitim programlarını
yürütür. Enstitüce yürütülecek lisansüstü programlar; ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun
teklifi, Enstitü Kurulunun uygun görüşü, Senatonun kabulü ve Yükseköğretim Kurulunun onayı
ile açılır. Ayrıca diğer yükseköğretim, araştırma kuruluş ve kurumları ile iş birliği yaparak ortak
lisansüstü programları da açılabilir.
(2) Eğitim ve öğretim, yarıyıl esasına göre düzenlenir. Güz ve bahar yarıyıllarına ek
olarak gece eğitimi, staj ve yaz kursları veya yaz yarıyılı açılabilir. Bunların süresi ve şekli
ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi, Enstitü Kurulunun uygun görüşü ve önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.
Programların uygulama esasları
MADDE 7 – (1) Anabilim/anasanat dallarının özelliklerine göre eğitim programlarının
uygulanmasına ilişkin esaslar Enstitüce hazırlanır ve bu esaslar Enstitü Kurulunun teklifi, Senatonun kararıyla yürürlüğe girer.
(2) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa
kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
Derslerin açılması ve ders sorumluları
MADDE 8 – (1) Bir anabilim dalında açılması düşünülen yeni bir ders için dersi verecek öğretim üyesi; dersin içeriği, gerekçesi ve kaynaklarını içeren müracaatını Enstitü anabilim
dalı başkanlığına yılda iki kez olmak üzere güz ve bahar dönemlerinde yapar. Enstitü anabilim
dalı kurulunun kararı ile Enstitü Kurulunun uygun görüşü ve Senato onayı ile yeni ders açılır.
(2) Herhangi bir lisansüstü anabilim dalı programında tanımlı olmayan Üniversite öğretim üyeleri veya herhangi bir anabilim dalı programına tanımlı olduğu halde yetkin olduğu
başka bir alanda ders açmak isteyen öğretim üyeleri açmak istediği dersin içeriği, gerekçesi ve
kaynaklarını içeren müracaatlarını Enstitüye yılda iki kez olmak üzere güz ve bahar dönemlerinde yapar. Enstitü Kurulunun uygun görüşü ve Senato onayı ile yeni ders açılır.
(3) Lisansüstü düzeydeki bir dersin ulusal kredisi 4’ten çok olamaz.
(4) Enstitü anabilim dalında ders verecek öğretim üyelerinin görevlendirmeleri, anabilim/anasanat dalı kurul kararı ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile gerçekleşir.
Anabilim/anasanat dalı başkanı
MADDE 9 – (1) Anabilim/anasanat dalı başkanı, lisansüstü düzeydeki öğretimi yürütmekten Enstitüye karşı sorumludur. Anabilim/anasanat dalı başkanı öğrenci kontenjanlarını;
bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağını ve bu derslerin sorumlularını; jüriler ve danışmanlarla ilgili önerileri, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunu oluşturan öğretim üyeleri ile
tespit eder.
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Öğretim dili
MADDE 10 – (1) Enstitüde öğretim dili Türkçedir. Ancak, Enstitü Kurulunun önerisi
ve Senatonun kararı ile belirli eğitim programlarında bütün dersler veya bir kısım dersler belirlenen bir yabancı dilde verilebilir. Tezlerin yazım dili Türkçedir. Danışmanın ve Enstitü
anabilim/anasanat dalı kurulunun ortak önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile gerek
görülen hallerde bir tezin yabancı dilde hazırlanmasına karar verilebilir. Ancak, lisansüstü eğitimin tamamının yabancı dilde yapıldığı programlarda ise ders dönemi, proje dönemi ve tez
dönemi bu dilde tamamlanır.
Kontenjanların tespiti
MADDE 11 – (1) Enstitüdeki öğretim programlarına öğrenci alınıp alınmamasına, alındığı takdirde kontenjan tespitine ve aday öğrencilerde aranacak niteliklere anabilim/anasanat
dalı kurullarının önerileri doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Bu kararlar Senatonun onayına sunulur.
Kontenjanların ilanı
MADDE 12 – (1) Her yarıyıl öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlara başvuru
için gerekli belgelere, son başvuru tarihine ve diğer konulara, Enstitü Yönetim Kurulu karar
verir. Bu karar, Üniversite ve Enstitü tarafından ilan edilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları
Genel esaslar
MADDE 13 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların açılması ve kontenjanlarının belirlenmesi Enstitü anabilim/anasanat
dalı kurulunun önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunca kararlaştırılır.
(2) Tezsiz yüksek lisans programında ders döneminde başarılı olmuş ya da programdan
mezun olmuş öğrencilerden, tezli yüksek lisans programına geçmek isteyen adaylar; genel not
ortalaması 100 tam not üzerinden en az 85 veya 4.00 üzerinden en az 3.50 ve 14 üncü maddede
belirtilen asgari başvuru koşullarını taşımaları kaydıyla, anabilim/anasanat dalı kurulunun
olumlu görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programına geçebilir.
Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler, anabilim/anasanat dalı kurulu
teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine
sayılabilir.
(3) Tezli yüksek lisans programında öğrenci iken, tezsiz yüksek lisans programına geçmek isteyen adaylar ders döneminin sonunda anabilim/anasanat dalı başkanlıklarına başvurmaları halinde anabilim dalı kurulunun olumlu görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile
tezsiz yüksek lisans programına geçebilir. Bu şekilde tezsiz yüksek lisans programına geçen
öğrenci tezsiz yüksek lisans mezuniyeti için gerekli şartları sağlamak zorundadır.
Yüksek lisans programlarına başvuru koşulları
MADDE 14 – (1) Adaylar ilan edilen başvuru süresi içinde, istenilen belgelerle Enstitüye başvurur. Adayın başvurduğu yüksek lisans programının türüne göre aşağıdaki koşulları
taşıması gerekir:
a) Lisans diplomasına sahip olmak.
b) ALES sınavından başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan almış olmak.
(2) Tezsiz yüksek lisans programları, güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek
sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının ve konservatuvarın Enstitüdeki anabilim/anasanat
dallarına öğrenci kabulünde ALES şartı aranmaz.
(3) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için; Senato tarafından
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mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, öğrenci alım değerlendirmelerinde ALES puanı yerine kullanılmak üzere 55’ten düşük
75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir. Bu
adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı
bir alanda başvuru yapabilir. İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak
hesaplamalara dâhil edilir.
(4) Yabancı uyruklu öğrencilerde ALES şartı aranmaz.
Yüksek lisans programlarında değerlendirme ve öğrenci kabulü
MADDE 15 – (1) Adayların başvurularının değerlendirilmesi ve programlara öğrenci
kabulü aşağıdaki koşullara göre yapılır:
a) Tezli yüksek lisans programlarına, ALES puanının %50’si ile adayların başvurdukları
bilim alanında yapılacak yazılı sınavın %30’u, mülakat sonucunun %10’u ve lisans not ortalamasının %10’u değerlendirilerek öğrenci alınır. Değerlendirmede, 100 tam puan üzerinden
en az 60 puan alanlar, başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde yüksek lisans
programlarına kabul edilirler. Afet ve salgınlarda yazılı sınav ve mülakat yapılmayabilir. Bu
durumlarda öğrenci kabulünde; ALES puanının %50’si ile lisans not ortalamasının %10’unun
toplamı sonucu elde edilen puan yüksekten başlayarak sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan
başlamak üzere kontenjan dâhilinde öğrenci alımı yapılır. Kontenjanın yarısı kadar yedek liste
ilan edilir.
b) Güzel Sanatlar Fakültesinin özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümlerinde ALES
şartı muafiyeti olduğu için bu şart yerine portfolyo şartı aranır. Portfolyo puanının %50’si ile
adayların başvurdukları bilim alanında yapılacak yazılı sınavın %30’u, mülakat sonucunun
%10’u ve lisans not ortalamasının %10’u değerlendirilerek öğrenci alınır. Portfolyo değerlendirmesi adayların mülakat aşamasında yapılır ve mülakat puanı ile birlikte değerlendirilir. Afet
ve salgınlarda yazılı sınav ve mülakat yapılmayabilir. Bu durumlarda öğrenci kabulünde;
Portfolyo puanının %50’si ile lisans not ortalamasının %10’unun toplamı sonucu elde edilen
puan yüksekten başlayarak sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan başlamak üzerek kontenjan
dâhilinde öğrenci alımı yapılır. Kontenjanın yarısı kadar yedek liste ilan edilir.
c) Adayların yazılı-mülakat sınavları ve başarı puanlarının değerlendirilmesi, anabilim/
anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen en az
üç, en çok yedi üyeden oluşan jürilerce yapılır.
ç) Yüksek lisans öğrenci kabulünde adaylara, yazılı olarak yapılacak bilim sınavı öncesinde anabilim/anasanat dalı kurul kararı ile yabancı dil sınavı yapılabilir. Bu sınav, anabilim/anasanat dalı veya Üniversite tarafından ortak olarak da yapılabilir. Yabancı dil sınavı yapılırsa adayın 100 tam puan üzerinden en az 50 almış olması gerekir. Yabancı dil sınavı yapıldığı durumlarda yabancı dil sınavından muaf olmadığı halde sınava girmeyen veya sınava girerek başarısız bulunanlar yazılı sınav ve mülakata alınmaz. Adayların anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul
edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 50 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği
kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puana sahip olmalıdır.
d) Yazılı sınav, 100 tam not üzerinden değerlendirilerek belirlenir. Yazılı sınava girmeyen veya yazılı sınav notu 65’in altında olan adaylar başarısız kabul edilir.
e) Genel başarı notu dâhilinde kontenjan nedeniyle listeye giremeyen adaylar, başarı
puanlarına göre sıralanarak yedekleri oluşturur.
f) Tezsiz yüksek lisans programına başvuran adaylar, mezuniyet not ortalamasına göre
değerlendirilir.
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g) Öğrencilik hakkı elde eden öğrenciler belirtilen kayıt süresi içinde istenen belgeleri
Enstitü Müdürlüğünce aslı görülerek onaylanacak örneği ile kayıt yaptırırlar. Akademik takvimde belirtilen tarihe kadar kayıt yaptırmayanlar öğrencilik haklarını kaybetmiş sayılırlar.
Tezli yüksek lisans programı
MADDE 16 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma
yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Tezli yüksek lisans programı, ikinci lisansüstü öğretim programı olarak da yürütülebilir.
(2) Tezli yüksek lisans programı, 21 krediden az olmamak şartıyla en az 7 ders, bir seminer dersi, uzmanlık alanı dersi ve tez çalışmasından oluşur. Ders döneminde Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik dersini almak zorunludur. Tezli yüksek lisans programı her yarıyılda
en az 30 AKTS kredisi almak koşuluyla mezuniyet için toplamda 120 AKTS kredisinden
oluşur.
(3) Öğrenci bir yarıyılda uzmanlık alanı ve seminer dışında en çok 40 AKTS’ye kadar
kredi alabilir.
(4) Uzmanlık alan dersleri ve tez danışmalığı öğretim üyesinin Enstitü Yönetim Kurulunca tez danışmalığına atandığı tarihte başlar ve öğrencinin mezuniyetine kadar devam eder.
Uzmanlık alan dersleri ve tez çalışması dersleri, öğretim üyelerinin izinli ve görevli olduğu
günler dışındaki yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir. Bu derslerin yarıyıl içi ve yarıyıl
sonu sınavı olmayıp, ilgili öğrencilere ulusal kredi sağlamaz.
(5) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Öğrenci diğer lisansüstü programlardan veya Enstitü
bünyesinde açılacak derslerden de ders alabilir. Ayrıca anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan
derslerden en fazla iki ders seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından, Enstitünün farklı
lisansüstü programlarından, Enstitü bünyesinde açılacak derslerden, aynı anabilim/anasanat
dalının farklı programlarından (doktora ve yüksek lisans programı gibi) alınacak derslerin kredileri toplam kredinin %50’sini geçemez.
Tezli yüksek lisans programının süresi
MADDE 17 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre
hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem
için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda
tamamlanır.
(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Enstitünün öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya
tez savunmasına girmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
Yüksek lisans programında danışman atanması ve tez çalışması
MADDE 18 – (1) Tezli yüksek lisans programında, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir öğretim üyesini tez danışmanı olarak
en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu
da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu Enstitü
Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. Üniversitenin akademik kapasitesinden azami ölçüde yararlanabilmek için gerekli durumlarda uzmanlık alanı öğrencinin kayıtlı olduğu program ile ilgili olmak şartıyla diğer akademik birimlerdeki öğretim üyeleri Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla danışman olarak atanabilir.
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(2) Tez danışmanı; öğrenciyi öğrenimi süresince alacağı derslere yönlendirmek, bu
derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemek, öğrencinin tez çalışmasını yönetmek
ve yönlendirmekle yükümlüdür. Tez danışmanı atanana kadar geçecek sürede danışmanlık işlemleri, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür.
(3) Tez danışmanının emekli olması veya başka bir yükseköğretim kurumuna geçmesi
durumunda en fazla iki ay içinde tez danışmanının Enstitüye yazılı talebi ve Enstitü Yönetim
Kurulunun onayı ile tez danışmanlığı devam edebilir.
(4) Gerekli olması durumunda Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak
seçilebilir.
(5) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, danışmanın önerisi ve anabilim/anasanat dalı kurulunun uygun görüşü ile Enstitü tarafından belirlenen niteliklere sahip ikinci bir tez danışmanı atanabilir. Ancak ikinci bir tez danışmanının
atanabilmesi için öğrencinin bütün kredili dersleri başarıyla tamamlayarak tez çalışmasına geçmiş olması gerekir. İkinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. Enstitüdeki disiplinlerarası programlar hariç aynı anabilim/anasanat dalından ikinci danışman ataması yapılamaz.
(6) Tez konusu belirlenmeyen öğrenciler, yüksek lisans tez çalışması dersini seçemez.
(7) Danışman değişikliği, öğrencinin ve/veya danışmanın ilgili anabilim dalı başkanlığına yazılı başvurusu, anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Danışman değişikliğinde yeni danışmanın onayı da aranır. Anabilim dalı
başkanının tez danışmanı olduğu ve tez danışmalığından ayrılmak istediği durumlarda, durum
anabilim dalı başkanı tarafından Enstitüye yazılı olarak bildirilir. Enstitü Yönetim Kurulu anabilim dalı içinden veya ilgili program alanında uzmanlığı olan öğretim üyeleri arasından tez
danışmanı ataması yapar.
(8) Öğrenci seminer dersinde, ilgili anabilim/anasanat dalının belirlediği program çerçevesinde dönem içinde tez çalışmasına yönelik bir seminer verir. Seminer dersinin değerlendirilmesi tez danışmanı tarafından yapılır, öğrenci bilgi sistemine girilir ve ilgili formlar anabilim dalı başkanlığı tarafından Enstitüye iletilir.
Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 19 – (1) Tezli yüksek lisans programında öğrenimine devam eden bir öğrenci,
tez çalışmasından elde ettiği sonuçları Enstitünün tez yazım ve basım kılavuzuna uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.
(2) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci tezin istenen sayıda nüshasını, yüksek lisans
tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte danışmanına
sunar. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezin nüshalarını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye gönderir. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı
raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin
tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Müdürlüğüne gönderilir.
(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı,
en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden
oluşur. Her iki durumda da yedek öğretim üyelerinden biri başka üniversiteden olmak zorundadır. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. İkinci
tez danışmanının jüri üyesi olması durumunda jüri beş kişiden oluşur.
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(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu
izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim üyeleri, lisansüstü öğrenciler ve
alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.
(5) Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz. Asıl jüri üyesi görev yapamayacağını yazılı
ve gerekçeli olarak Enstitüye bildirdiğinde veya bildirmeksizin sınava katılamadığında bu
eksiklik yedeklerden tamamlanır. İlan edilen günde yapılmayan jüri toplantısı için durum bir
tutanakla belirlenerek Enstitü Müdürlüğüne bildirilir ve en geç on beş gün içinde ikinci bir
toplantı günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda Enstitü Yönetim Kurulu
kararına göre işlem yapılır.
(6) Mücbir durumlarda Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla sınavlar şeffaf olmak ve kayıt
altına alınmak şartıyla video konferans yoluyla da yapılabilir. Sınav tutanaklarında video konferans yoluyla katılan jüri üyeleri belirtilir. Uygulama yöntemine Enstitü Yönetim Kurulu karar
verir.
(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen
üç iş günü içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.
(8) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
(9) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklif ettiği ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayladığı tarih, saat ve yerde aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda
da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrenci ile geçerli bir mazereti olmaksızın belirtilen
sürede tezini savunmaya girmeyen öğrenci başarısız sayılarak Enstitü ile ilişiği kesilir.
(10) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmesi için, öğrencinin
eğitim-öğretim süresi/azami süresinin dâhilinde bir yarıyıl ek süre verilir. Bu süre sonunda tezsiz yüksek lisans programının ders yükü, proje yükü ve benzeri gereklerini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Bu süre sonunda başarısız olan öğrencinin ise Enstitü ile ilişiği kesilir.
Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 20 – (1) Öğrencinin yüksek lisans diploması alabilmesi için; tez sınavında
başarılı olması ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer
koşulları sağlaması gerekir. Tez sınavında başarılı bulunan öğrenci, sınav tarihinden itibaren
bir ay içinde tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını Enstitüye teslim eder ve tezi Enstitü tez
yazım kuralları yönünden uygun bulunduğu takdirde tezli yüksek lisans diploması almaya hak
kazanır. Talep halinde Enstitü Yönetim Kurulu tezin teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenciler, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını
alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Enstitü ile
ilişiği kesilir.
(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim/anasanat
dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edilip Enstitü Yönetim Kurulunda kabul edildiği tarihtir.
(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.
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Tezsiz yüksek lisans programı
MADDE 21 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi
kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 ulusal krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.
(3) Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda danışmanına yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem
projesi dersi kredisiz olup, danışman tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
(4) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.
(5) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.
Tezsiz yüksek lisans programının süresi
MADDE 22 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç
yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin
Enstitü ile ilişiği kesilir.
Tezsiz yüksek lisans programında danışman atanması
MADDE 23 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, Enstitü anabilim/anasanat dalı
kurulunca her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık
yapacak bir öğretim üyesi veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesine
sahip bir öğretim elemanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla atanır. Danışman olarak, herhangi bir
lisansüstü anabilim dalı programında tanımlı olmayan Üniversite öğretim üyeleri de atanabilir.
(2) Dönem projesi en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar belirlenir ve anabilim/anasanat
dalı kurulunun kararı ile Enstitü Müdürlüğüne bildirilir. Dönem projesini tamamlayan öğrenci
proje raporunu danışmanına verir ve anabilim/anasanat dalı başkanlığınca danışman tarafından
onaylanan Tezsiz Yüksek Lisans Proje Raporu Değerlendirme Formu Enstitüye en geç 15 gün
içinde teslim edilir.
Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 24 – (1) Kredili derslerini, dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye
tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim/anasanat
dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Doktora Programı
Genel esaslar
MADDE 25 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,
bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz
etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen
bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi beklenir.
(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için en az 7 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 21 kredi ve bir
eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 240 AKTS kredisinden oluşur.
Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 14 ders, seminer, yeterlik sınavı,
tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 42 kredi ve bir eğitim-öğretim yılı
60 AKTS’den az olmamak koşuluyla toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.
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(3) Öğrenci bir yarıyılda uzmanlık alanı ve seminer dışında en çok 40 AKTS’ye kadar
kredi alabilir.
(4) Uzmanlık alan dersleri ve tez danışmalığı öğretim üyesinin Enstitü Yönetim Kurulunca tez danışmalığına atandığı tarihte başlar ve öğrencinin mezuniyetine kadar devam eder.
Uzmanlık alanı ve tez çalışması dersleri, öğretim üyelerinin izinli ve görevli olduğu günler dışındaki yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir. Bu derslerin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı olmayıp, ilgili öğrencilere ulusal kredi sağlamaz.
(5) Doktora programlarında anabilim/bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir. Öğrenci diğer lisansüstü programlardan veya Enstitü
bünyesinde açılacak derslerden de ders alabilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından, Üniversitenin farklı lisansüstü programlarından, aynı anabilim/bilim dalının farklı programlarından
(doktora ve yüksek lisans programı gibi) veya Enstitü bünyesinde açılacak derslerden alınacak
derslerin kredileri toplam kredinin %50’sini geçemez.
(6) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(7) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
Doktora programına başvuru koşulları
MADDE 26 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların aşağıdaki koşulları
sağlamaları gerekir:
a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak (Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli
lisans eğitimi alanlar, yüksek lisans derecesine sahip sayılır) ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan almış olmak.
b) 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; Senato tarafından mezun
olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, öğrenci alım değerlendirmelerinde ALES puanı yerine kullanılmak üzere 55’ten düşük 75’ten
fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir. Bu adaylar
daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir. İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dâhil edilir.
c) Güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının ve konservatuvarın Enstitüdeki anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde
ALES şartı aranmaz.
ç) Yabancı uyruklu öğrencilerde ALES şartı aranmaz.
d) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığı veya diğer bakanlıklarca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan
uzmanlık yetkisine sahip olmak ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55
puan almış olmak.
e) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 3.00 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 80 puan almış olmak.
f) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puana sahip olmak.
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g) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp, diş hekimliği,
veteriner, eczacılık fakülteleri mezunlarının lisans diplomasına, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş
Sınavından (TUS) alınmış en az 50 temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde en
az 55 puana sahip olmaları; tıp, diş hekimliği, veteriner ve eczacılık fakülteleri mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına ve ALES sayısal puan türünde en az 55 puana sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı, TUS’ta temel tıp bilimleri testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Ancak temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde,
anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları
ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM
tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir
puan alınması zorunludur.
Doktora programlarında değerlendirme ve öğrenci kabulü
MADDE 27 – (1) Adayların başvurularının değerlendirilmesi ve programlara öğrenci
kabulü aşağıdaki koşullara göre yapılır:
a) Adayların yazılı-mülakat sınavları ve başarı puanlarının değerlendirilmesi, anabilim/bilim
dalı kurulunun önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen en az üç, en çok
yedi üyeden oluşan jürilerce yapılır.
b) Tezli yüksek lisans veya lisans derecesi ile doktora programına başvuracak olan
adayların programa kabulünde başarı notu; ALES puanının %50’si, yüksek lisans ya da lisans
not ortalamasının %10’u, yazılı sınav puanının %30’u ve mülakat sınav puanının %10’u alınarak hesaplanır. Afet ve salgınlarda yazılı sınav ve mülakat yapılmayabilir. Bu durumlarda
öğrenci kabulünde; ALES puanının %50’si ile lisans not ortalamasının %10’unun toplamı sonucu elde edilen puan yüksekten başlayarak sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan başlamak
üzere kontenjan dâhilinde öğrenci alımı yapılır. Kontenjanın yarısı kadar yedek liste ilan edilir.
c) Temel tıp bilimlerinde doktoraya başvuran ve ALES sayısal en az 55 puanı bulunmayan tıp fakültesi mezunları için ise programa kabulde başarı notu; temel tıp puanının %50’si,
lisans not ortalamasının %10’u, yazılı sınav puanının %30’u ve mülakat sınav puanının %10’u
alınarak hesaplanır. Afet ve salgınlarda yazılı sınav ve mülakat yapılmayabilir. Bu durumlarda
öğrenci kabulünde; temel tıp puanının %50’si ile lisans not ortalamasının %10’unun toplamı
sonucu elde edilen puan yüksekten başlayarak sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan başlamak
üzerek kontenjan dâhilinde öğrenci alımı yapılır. Kontenjanın yarısı kadar yedek liste ilan
edilir.
ç) Yazılı sınav, 100 tam not üzerinden değerlendirilerek belirlenir. Yazılı sınava girmeyen veya yazılı sınav notu 75’in altında olan adaylar başarısız kabul edilir.
d) Doktora programına kabulde başarı notu; temel tıp puanına dayalı kabullerde ve
ALES puanına dayalı olarak yüksek lisans ile kabullerde 100 üzerinden en az 60 puan, lisans
ile kabullerde en az 80 puan alanlar, başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde
doktora programlarına kabul edilir.
e) Genel başarı notu dâhilinde kontenjan nedeniyle listeye giremeyen adaylar, başarı
puanlarına göre sıralanarak yedekleri oluşturur.
Doktora programının süresi
MADDE 28 – (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 12 yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için 10 yarıyıl olup
azami tamamlama süresi 14 yarıyıldır.

2 Ekim 2020 – Sayı : 31262

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 13

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya 4.00 tam
puan üzerinden en az 3.00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği
kesilir.
(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkraya göre on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar
tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine
getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Öğrenciye
gerekleri yerine getirmesi için azami süresi dâhilinde bir yarıyıl ek süre verilir. Bu süre sonunda
başarısız olan öğrencinin ise Enstitü ile ilişiği kesilir.
Doktora programı tez danışmanı atanması
MADDE 29 – (1) Doktora programında, Enstitü anabilim/bilim dalı başkanlığı her öğrenci için kendi Üniversite kadrosunda bulunan bir öğretim üyesini tez danışmanı olarak en
geç birinci yarıyılın sonuna kadar; Enstitüye önerir ve tez danışmanı Enstitü Yönetim Kurulu
onayı ile kesinleşir. Üniversitenin akademik kapasitesinden azami ölçüde yararlanabilmek için
gerekli durumlarda uzmanlık alanı öğrencinin kayıtlı olduğu program ile ilgili olmak şartıyla
diğer akademik birimlerdeki öğretim üyeleri Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla danışman olarak
atanabilir.
(2) Tez danışmanı; öğrenciyi öğrenimi süresince alacağı derslere yönlendirmek, bu
derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemek, öğrencinin tez çalışmasını yönetmek
ve yönlendirmekle yükümlüdür. Tez danışmanı atanana kadar geçecek sürede danışmanlık işlemleri, ilgili anabilim/bilim dalı başkanı tarafından yürütülür.
(3) Tez danışmanının emekli olması veya başka bir yükseköğretim kurumuna geçmesi
durumunda en fazla iki ay içinde tez danışmanının Enstitüye yazılı talebi ve Enstitü Yönetim
Kurulunun onayı ile tez danışmanlığı devam edebilir.
(4) Gerekli olması durumunda Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak
seçilebilir.
(5) Tıp, diş hekimliği, veteriner ve eczacılık fakülteleri anabilim dalları hariç doktora
programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir
yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.
(6) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı, doktora tez öneri savunma sınavından sonra tez izleme komitesinin önerisi,
Enstitü anabilim/bilim dalı kurulunun kararı ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile atanabilir.
Bu durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora
derecesine sahip kişilerden olabilir. İkinci tez danışmanında önceden tez yönetme şartı aranmaz.
Enstitüdeki disiplinler arası programlar hariç aynı anabilim/anasanat dalından ikinci danışman
ataması yapılamaz.
(7) Doktora tez çalışması, doktora yeterlik sınavı başarıldıktan sonra seçilebilir.
(8) Danışman değişikliği, öğrencinin ve/veya danışmanın ilgili anabilim dalı başkanlığına yazılı başvurusu üzerine danışman öğretim üyelerinin, anabilim/bilim dalı kurulunun görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Danışman değişikliğinde yeni danışmanın onayı da aranır. Anabilim dalı başkanının tez danışmanı olduğu ve tez danışmalığından
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ayrılmak istediği durumlarda, durum anabilim dalı başkanı tarafından Enstitüye yazılı olarak
bildirilir. Enstitü Yönetim Kurulu anabilim dalı içinden veya ilgili program alanında uzmanlığı
olan öğretim üyeleri arasından tez danışmanı ataması yapar.
(9) Öğrenci seminer dersinde, ilgili anabilim/bilim dalının belirlediği program çerçevesinde ders döneminde bir seminer verir. Seminer dersinin değerlendirilmesi tez danışmanı
tarafından yapılır, öğrenci bilgi sistemine girilir ve ilgili formlar anabilim dalı başkanlığı tarafından Enstitüye iletilir.
Doktora yeterlik sınavı
MADDE 30 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine
sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.
(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en geç beşinci yarıyılın, lisans
derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenciler en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına
girmek zorundadır. Yeterlik sınavı yılda iki kez olmak üzere güz ve bahar yarıyıllarında yapılır.
(3) Yeterlik sınavları, anabilim/bilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir
ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek
amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman
dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı vardır. Yeterlik sınavı toplantıları
öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.
(4) Mücbir durumlarda Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla sınavlar şeffaf olmak ve kayıt
altına alınmak şartıyla video konferans yoluyla da yapılabilir. Sınav tutanaklarında video konferans yoluyla katılan jüri üyeleri belirtilir. Uygulama yöntemine Enstitü Yönetim Kurulu karar
verir.
(5) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Öğrencinin
doktora yeterlik sınavında başarılı sayılabilmesi için yazılı ve sözlü sınavların her birinden 100
tam not üzerinden en az 75 puan alması gerekir. Bu sınavlardan herhangi birinde başarısız olan
öğrenci, yeterlik sınavından başarısız sayılır. Doktora yeterlik komitesi, sınav jüri önerileri ve
öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek başarılı veya başarısız
olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim/bilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.
(6) Yeterlik sınavında başarısız olan veya Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrenci yeterlik sınavından başarısız sayılır. Bu durumdaki öğrenci bir sonraki yarıyılda zorunlu haller dışında aynı
jüri önünde tekrar sınava alınır. Bu sınavda başarısız olan veya sınava girmeyen öğrencinin
kayıt yenileyip yenilemediğine bakılmaksızın Enstitü ile ilişiği kesilir.
(7) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile en fazla 2 ders almasını isteyebilir. Fazladan alınacak ders/dersleri yeterliği
takip eden iki yarıyılın sonuna kadar başarıyla tamamlamayanların Enstitü ile ilişiği kesilir.
(8) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci anabilim/bilim dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu
kararı ile doktora programından tezli yüksek lisans programına geçebilir. Bu durumda öğrenci
yüksek lisans programının azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayarak, yüksek lisans
programından mezun olabilir.
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Doktora programı tez izleme komitesi
MADDE 31 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için Enstitü anabilim/bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme
komitesi oluşturulur.
(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka anabilim/bilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması
durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.
(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, anabilim/bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.
Doktora tez öneri savunması
MADDE 32 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci en geç altı
ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu
sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.
(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Gerekirse düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre
sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, anabilim/bilim dalı başkanlığınca
işlemin bitişini izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.
(3) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın belirtilen sürede girmeyen
öğrencinin kayıt yenileyip yenilemediğine bakılmaksızın başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.
(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçebilir. Bu
durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar
tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Enstitü ile
ilişiği kesilir.
(5) Tez önerisi kabul edilen ancak tez öneri sınavı sonrası ya da takip eden tez izleme
sınavları sonucunda tez konusu değişikliğinin söz konusu olduğu hallerde, komite konuya ilişkin bir rapor hazırlar ve Enstitüye sunar. Komite üyelerinin imzalarını taşıyan rapor anabilim/bilim dalı kurulunun kararından sonra Enstitü Yönetim Kurulu tarafından incelenir ve tez konusu
değişikliği Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir. Gerektiğinde, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yeni bir komite atanabilir.
(6) Tez izleme komitesinde başka bir yükseköğretim kurumundan üye bulunması ve
komite toplantılarının video konferans yoluyla yapıldığı durumlarda komite toplantı tutanaklarında video konferans yoluyla katılan komite üyesi belirtilir.
Doktora tezinin izlenmesi
MADDE 33 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. İki
toplantı arasında en az 5 ay süre olması gerekir. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce
komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve
bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.
(2) Kayıt yenileyip Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan, komiteye süresi içinde rapor sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrenci başarısız sayılır.
(3) Tez izleme komitesi üyesi, danışman veya öğrenci tez izleme komitesi toplantısına
video konferans yoluyla da katılabilir. Bu şekilde yapılan toplantılarda video konferans yoluyla
katılanlar toplantı tutanaklarında belirtilir.
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(4) Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 34 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Enstitünün
yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.
(2) Doktora tezini teslim etmek isteyen öğrenci, Senato tarafından belirlenen doktora
yayın koşullarını sağlamak zorundadır.
(3) Doktora tezini tamamlayan öğrenci tezin istenen sayıda nüshasını, doktora tezinin
savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte danışmanına sunar.
Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye gönderir. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu
alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitüye gönderilir.
(4) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç başarılı tez izleme komitesi raporu
sunulması gerekir. Yatay geçiş yoluyla gelen öğrencilerde geldiği Enstitüdeki başarılı olduğu
tez izleme komitesi raporları da kabul edilebilir.
(5) Doktora tez jürisi, danışman ve anabilim/bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü
Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim
üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı vardır. İkinci tez danışmanı beş öğretim üyesinden oluşan doktora tez jürisine ek olarak, oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. İkinci tez danışmanının jüri üyesi olması durumunda jüri yedi kişiden oluşur.
(6) Mücbir durumlarda Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla sınavlar şeffaf olmak ve kayıt
altına alınmak şartıyla video konferans yoluyla yapılabilir. Sınav tutanaklarında video konferans
yoluyla katılan jüri üyeleri belirtilir. Uygulama yöntemine Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.
(7) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde anabilim/bilim dalı başkanının önerisi üzerine Enstitü Müdürlüğünce ilan edilen yer,
tarih ve saatte toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz.
Asıl jüri üyesi görev yapamayacağını yazılı ve gerekçeli olarak Enstitüye bildirdiğinde veya
bildirmeksizin sınava katılamadığında bu eksiklik yedeklerden tamamlanır. İlan edilen günde
yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla belirlenerek, Enstitü Müdürlüğüne bildirilir
ve en geç 15 gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda Enstitü Yönetim Kurulu kararına göre işlem yapılır.
(8) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.
(9) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirilir. Bu karar, anabilim/bilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde
Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği
kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri
yaparak tezini, anabilim/bilim dalı başkanlığının teklif ettiği ve Enstitü Yönetim Kurulunun
onayladığı tarih, saat ve yerde aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrenci ile geçerli bir mazereti olmaksızın belirtilen sürede savunmaya girmeyen öğrenci başarısız sayılarak Enstitü ile ilişiği kesilir.
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(10) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmaları kaydıyla
tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Doktora diploması
MADDE 35 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, ciltlenmiş bir basılı bir elektronik kopyasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye gönderir.
(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora
tezinin ciltlenmiş en az üç kopyası ile bir elektronik kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora
diploması almaya hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla
bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar
diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde
Enstitü ile ilişiği kesilir.
(3) Doktora diploması üzerinde anabilim/bilim dalındaki programın Yükseköğretim
Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edilip Enstitü Yönetim Kurulunda kabul edildiği tarihtir.
(4) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası
elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı
Genel esaslar
MADDE 36 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.
(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için toplam en az 21 krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla
en az 7 ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere
en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az
42 kredilik 14 ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar
olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.
(3) Öğrenci bir yarıyılda uzmanlık alanı ve seminer dışında en çok 40 AKTS’ye kadar
kredi alabilir.
(4) Uzmanlık alan dersleri ve tez danışmalığı öğretim üyesinin Enstitü Yönetim Kurulunca tez danışmalığına atandığı tarihte başlar ve öğrencinin mezuniyetine kadar devam eder.
Uzmanlık alanı ve tez çalışması dersleri, öğretim üyelerinin izinli ve görevli olduğu günler dışındaki yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir. Bu derslerin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı olmayıp, ilgili öğrencilere ulusal kredi sağlamaz.
(5) Lisansüstü dersler Enstitü anasanat/sanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek
lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş
öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir. Öğrenci diğer lisansüstü programlardan veya Enstitü bünyesinde açılacak derslerden de ders alabilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından, üniversitenin farklı lisansüstü programlarından, aynı anasanat/sanat dalının farklı programlarından
(doktora ve yüksek lisans programı gibi) veya Enstitü bünyesinde açılacak derslerden alınacak
derslerin kredileri toplam kredinin %50’sini geçemez.
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Başvuru ve kabul
MADDE 37 – (1) Sanatta yeterlik programına başvurabilmek için adayların lisans veya
yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES sözel puan türünde en az 55 puana, lisans
derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puana sahip olmaları gerekir.
(2) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının Enstitüdeki anasanat/anabilim dallarına öğrenci kabulünde ALES şartı aranmaz.
(3) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not
ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 3.00 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik
programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, yüksek lisans not
ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu
değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar
ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.
(4) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim
Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen
uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.
(5) ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye
alınacağı Senato tarafından belirlenir. Üniversite yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar,
Senato kararları ile yükseltilebilir. Ancak Enstitüdeki, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara ilişkin anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde birinci ve ikinci fıkra hükümleri
uygulanır.
(6) Yabancı uyruklu öğrencilerden ALES şartı aranmaz.
Sanatta yeterlilik programının süresi
MADDE 38 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta
geçen süre hariç 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 yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.
(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya
4.00 tam puan üzerinden en az 3.00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Enstitü
ile ilişiği kesilir.
(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine
getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Öğrenciye
gerekleri yerine getirmesi için azami süresi dâhilinde bir yarıyıl ek süre verilir. Bu süre sonunda
başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
Danışman atanması
MADDE 39 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için Üniversite
kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile; tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi
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çalışmaların yürütülmesi için birinci yarıyılın sonuna kadar bir danışman ve ikinci dönem sonuna kadar danışman ile öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil
gibi çalışmaların konusunu ve başlığını Enstitüye önerir, bu öneri Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Danışmanın en geç birinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci
tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta
yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir. Danışmanın sanatta yeterlik programlarında;
tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetebilmesi için başarıyla tamamlanmış
en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. İkinci tez danışmanında önceden tez yönetme şartı aranmaz. Enstitüdeki aynı anabilim/anasanat dalından ikinci danışman ataması yapılamaz. Öğrencinin yazılı talebi olması halinde danışman değiştirilebilir.
(2) Danışman, nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim üyeleri ile doktora/sanatta
yeterlik derecesine sahip öğretim elemanları arasından seçilir.
Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 40 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Senato tarafından kabul edilen lisansüstü eğitim Enstitüsü yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.
(2) Sanatta yeterlik çalışmasını/tezini tamamlayan öğrenci tezin istenen sayıda nüshasını, sanatta yeterlik çalışmasının/tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen çalışmalarda/tezlerde ise düzeltme ile birlikte danışmanına sunar. Danışman, çalışmanın/tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği sanatta yeterlik çalışmasının/tezinin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte çalışmanın/tezin nüshalarını anabilim/anasanat
dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye gönderir. Enstitü söz konusu çalışmaya/teze ilişkin intihal
yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde
gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitüye gönderilir.
(3) Öğrencinin çalışmasının/tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç başarılı tez izleme
komitesi raporu sunulması gerekir. Yatay geçiş yoluyla gelen öğrencilerde geldiği Enstitüdeki
başarılı olduğu tez izleme komitesi raporları da kabul edilebilir.
(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve
Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dâhil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı vardır. İkinci tez danışmanı
beş öğretim üyesinden oluşan sanatta yeterlik tez jürisine ek olarak, oy hakkı olmaksızın jüride
yer alabilir. İkinci tez danışmanının jüri üyesi olması durumunda jüri yedi kişiden oluşur.
(5) Mücbir durumlarda Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla sınavlar şeffaf olmak ve kayıt
altına alınmak şartıyla video konferans yoluyla yapılabilir. Sınav tutanaklarında video konferans
yoluyla katılan jüri üyeleri belirtilir. Uygulama yöntemine Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.
(6) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya çalışmanın kendilerine teslim edildiği tarihten
itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının/tezinin sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları,
lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.
(7) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Sanatta yeterlik çalışması/tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç
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gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması/tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması/tezi hakkında düzeltme
kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma
sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması/tezi kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
(8) Tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasında başarılı
olamayan öğrencilere talepleri halinde 38 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek
lisans diploması verilir.
Sanatta yeterlik diploması
MADDE 41 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları
da sağlamak kaydıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine
göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından
imzalı nüshasının teslim edilip Enstitü Yönetim Kurulunda kabul edildiği tarihtir.
(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta
yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci sanatta yeterlik diploması
almaya hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay
daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Enstitü ile ilişiği kesilir.
(3) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir
kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.
ALTINCI BÖLÜM
Eğitim Öğretime İlişkin Esaslar
Bilimsel hazırlık programı
MADDE 42 – (1) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına kabul edilen
öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans ve doktora
programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans
veya doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı
uygulanabilir.
(2) Bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci en az üç, en fazla on dersi bilimsel hazırlık programı kapsamında alabilir.
(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.
(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi
bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı
olamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya
doktora programı sürelerine dâhil edilmez.
(5) Bu madde kapsamına giren öğrencilerin bilimsel hazırlık programları, bu maddedeki
esaslara göre anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından hazırlanır ve anabilim/anasanat dalı
kurulunun uygun görüşü ile birlikte öğrencilerin kayıt tarihini izleyen on beş gün içinde Enstitüye gönderilir.
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Özel öğrenci
MADDE 43 – (1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı
olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu Enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü
derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.
(2) Lisansüstü program öğrencilerinin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitimde verilen derslerin
%50’sini geçemez.
(3) Özel öğrenci olarak ders almak isteyen diğer yükseköğretim kurumu lisansüstü öğrencileri; almak istedikleri derslerin açılacağı yarıyılın başında, lisansüstü derslere kayıt süresi
içinde kayıtlı olduğu Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile Enstitü anabilim
dallarına başvurmaları gerekir.
(4) Enstitü Yönetim Kurulu tarafından özel öğrenci olarak ders almaları uygun görülen
adaylar, özel öğrenci olarak kayıt yaptırabilmek için Enstitü Yönetim Kurulunun teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile kredi başına tespit edilecek miktarı ödemek ve Enstitü
Yönetim Kurulu tarafından belirlenen belgeleri vermek zorundadır.
(5) Özel öğrencilerin kaydoldukları dersleri bırakmak istemeleri halinde; o ders için
ödedikleri tutar iade edilmez.
(6) Özel öğrenciler, derse devam, sınav, başarının değerlendirilmesi, disiplin ve diğer
hususlarda ilgili yönetmelik ve diğer esaslara uymak zorundadır.
(7) Özel öğrencilere hiçbir diploma ve unvan verilmez. Ancak kendilerine izledikleri
dersleri ve bu derslerde aldıkları notları gösteren bir belge verilir. Özel öğrenciler, Üniversite
öğrencilerinin yararlandıkları öğrencilik haklarından yararlanamaz.
Yatay geçiş
MADDE 44 – (1) Enstitünün lisansüstü programları arasında veya bir başka yükseköğretim
kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış ve aldığı tüm derslerden
başarılı olmuş öğrenci, Enstitünün ilgili lisansüstü programına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci, devam etmekte olduğu programı tanıtan ve kayıtlı
olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl
öğretiminin başlama tarihinden en az on beş gün önce, Enstitü Müdürlüğüne başvurur. Enstitü
Müdürlüğü, başvuru belgelerini ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının da görüşünü alarak,
Enstitü Yönetim Kurulunda öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlar.
(2) Öğrencilerin yatay geçiş yapabilmesi için ayrılacağı programda aldığı tüm dersleri
başarması ve yatay geçiş yaptığı tarihe kadar lisansüstü genel not ortalamasının, yüksek lisansta
ve doktorada 100 tam not üzerinden en az 75 (4.00 üzerinden en az 3.00) olması gerekir.
(3) Eşdeğer düzeydeki programlar arasında yatay geçiş yapan öğrenci, 53 üncü maddede
belirtilen başarı notlarını elde ettiği dersleri, Anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve
Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yatay geçiş yaptığı programa taşıyabilir.
(4) Yatay geçişi uygun görülen öğrenci ayrıldığı programda lisansüstü eğitiminin hangi
aşamasındaysa yatay geçiş yaptığı programda da aynı aşamadan devam eder. Daha önceki eğitiminde başardığı dersler ve aşamalar yatay geçiş yaptığı programda kabul edilir, muaf tutulur
ve kullandığı süreler kabul edildiği programa dâhil edilir.
Yabancı uyruklu adayların kabulü
MADDE 45 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulünde ilgili mevzuat hükümleri
ve Karabük Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Başvuru
Kabul ve Kayıt Yönergesinde belirtilen esaslar uygulanır.
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Yurt içi ve yurt dışı üniversitelerle öğrenci değişimi
MADDE 46 – (1) Socrates, Erasmus, Farabi, Mevlâna ve benzeri öğrenci değişimi
programı çerçevesinde, yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle
öğrenci gönderilebilir. Öğrencilerin kayıtları gönderildikleri süre içerisinde devam eder ve eğitim-öğretim süresinden sayılır. Değişim programına katılan öğrenciler, gönderildikleri dönemde
öğrenim gördükleri programda almaları gereken dersler yerine, gönderildiği üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayılır. Bu derslerin seçimi, öğrenci danışmanlarının nezaretinde
yapılarak, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı
ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar, bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde not sistemine çevrilerek öğrencinin not kartına işlenir ve akademik ortalamaya katılır. Öğrencinin
gönderildiği üniversitede aldığı fakat başarısız olduğu derslerin yerine, eğitimini sürdürdüğü
programda almadığı dersler arasından, danışmanının teklifi, anabilim/anasanat dalı kurulunun
önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan dersler aldırılır.
(2) Değişim programı kapsamında başka üniversitelerden gelen öğrencilere de üniversitede eğitim aldıkları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler
için kendilerine transkript verilir.
Lisansüstü programlara kayıt yaptırma
MADDE 47 – (1) Lisansüstü programa kayıt hakkı kazanan ve Enstitü Müdürlüğünce
ilan edilen öğrenci adayları, kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri ilanda belirtilen süre içinde
Müdürlüğe teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Kesin kayıtta verilmesi gerekli
evraklar başvuru takvimi ile birlikte Enstitünün internet sayfasında ilan edilir. Başvuru ve kayıt
için istenen belgelerin aslı veya Enstitü Müdürlüğünce aslı görülerek onaylanacak örneği kabul
edilir. Belirtilen süre içinde kaydını yaptırmayanların yerine yedek listedeki öğrenci adaylarının
sıra ile Enstitünün belirleyeceği takvim çerçevesinde kayıtları alınır. Bu takvimde belirtilen tarihe kadar kayıt yaptırmayanlar haklarını kaybetmiş sayılır.
(2) Bir anabilim/anasanat dalına kayıt hakkı kazanan öğrenci sayısı üç veya daha az
ise, Enstitü bu bilim dalında o ders yılı için lisansüstü program açmayabilir. Ancak, bu adayların
kayıt hakları programın açılacağı döneme kadar saklıdır.
Kayıt yenileme
MADDE 48 – (1) Öğrenciler, ders ve tez aşamasında her yarıyıl, akademik takvimde
belirlenen süre içinde, öğrenci bilgi sistemini kullanmak suretiyle ders ve tez çalışması seçimini
yaptıktan sonra danışman tarafından onaylanır. Öğrenciler her yarıyılda kayıtlarını kendileri
yaptırmak zorundadır.
(2) Mazereti nedeniyle, ders kaydını akademik takvimde belirlenen süre içinde yaptıramayan öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders ekleme-ders silme dönemi içinde ders
kayıtlarını yaptırabilir. Öğrenci kayıt yaptırana kadar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu
şekilde kaybedilen süre öğrenim süresinden sayılır.
Dersler
MADDE 49 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim planları,
lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez,
seminer ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Her program için uygulanacak eğitim
ve öğretim planı, ilgili anabilim/anasanat dalı kurullarınca hazırlanan ve anabilim/anasanat dalı
başkanları tarafından Enstitüye sunulan önerilere göre, Enstitü Kurulunca karara bağlanır ve
Senatonun kabulü ile kesinleşir.
(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, Enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerileri üzerine Enstitü
Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yeterli öğretim üyesi bulunmaması halinde anabilim/
anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile doktorasını
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yapmış öğretim elemanları, Devlet sanatçısı veya sanatta yeterliği olan öğretim elemanları da
ders vermek üzere görevlendirilebilir. Gerek görüldüğünde, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile
aynı disiplin içerisinde ve disiplinler arası alanlarda ders vermek üzere Üniversitenin diğer birimleri ve Üniversite dışından da görevlendirme yapılabilir.
(3) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik
ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.
(4) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı 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 AKTS ders kredileri
hesaplanır.
(5) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir
dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.
Devam zorunluluğu
MADDE 50 – (1) Derslere devam zorunludur. Teorik derslerin %30’undan ve diğer
ders türlerinin %20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders veya derslerin yarıyıl sonu
genel sınavlarına alınmaz ve F1 notu verilir. Öğrencinin devam durumu dersin sorumlu öğretim
elemanı tarafından izlenir.
Sınavlar ve sınav sonuçlarının ilanı
MADDE 51 – (1) Öğrenciler kayıt yaptırdıkları kredili derslerden her yarıyıl içinde en
az bir defa ara sınava ve bir yarıyılda aldığı ve devam şartını sağladığı bütün derslerin genel
sınavına girer. Sınava girmeyen öğrenciye F2 notu verilir. Sınav tarihleri en az iki hafta önce
anabilim/anasanat dalı başkanlıklarınca ilan edilir. Takdir olunan sınav notları akademik takvimde belirtilen süre içinde vermekle görevli öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi sistemine
girilir.
(2) Mazereti nedeniyle ara sınava giremeyen öğrenciye, mazereti Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edildiği takdirde, ara sınav yerine geçmek üzere bir mazeret sınavı hakkı tanınabilir. Mazeret sınavı öğretim elemanı tarafından akademik takvimde belirtilen süre içerisinde
yapılarak, notu sisteme girilir.
(3) Sınavları, o dersi vermekle görevli öğretim elemanı düzenler ve yönetir. Sorumlu
öğretim elemanının mazereti nedeniyle gerçekleştiremediği sınavı kimin yapacağı anabilim/
anasanat dalı başkanı tarafından belirlenir ve Enstitü Müdürlüğüne bildirilir.
(4) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve
tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek
güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir.
(5) Notlarla ilgili herhangi bir maddi hata düzeltmesi, dersi veren öğretim elemanının
başvurusu ile yarıyıl veya yaz okulu sonu notlarının son veriliş tarihinden itibaren beş iş günü
içinde anabilim/anasanat dalının onayı ile yapılır. Maddi hata düzeltme işlemleri ile ilgili tarihler akademik takvimde belirtilir.
Başarı notunun hesaplanması
MADDE 52 – (1) Başarı notu, ara sınav notunun %40’ı ve genel sınav notunun %60’ı
alınarak hesaplanır.
(2) Bir dersin başarılı sayılabilmesi için hem genel sınav notunun hem de başarı notunun
100 tam not üzerinden, yüksek lisans düzeyinde en az 65 ve doktora düzeyinde en az 70 olması
gerekir.
(3) Seminer dersi, uzmanlık alanı, yeterlik dersi, tez çalışması ve bitirme projesi geçer
(G) veya kalır (K) olarak değerlendirilir.
(4) Öğrenci başarısız olduğu bir dersin yerine başka bir ders alabilir.
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Notlar
MADDE 53 – (1) Başarı notu değerlendirme sonucuna göre öğrenciye aşağıdaki harf
notlarından birisi verilir:
DEĞERLENDİRME
YÜKSEK LİSANS
DOKTORA
Harf notu
Katsayı
Katsayı
Puan
90-100
AA
4.00
4.00
80-89
BA
3.50
3.50
70-79
BB
3.00
3.00
65-69
CB
2.50
Ayrıca, çizelgedeki harf notlarının dışında kalan değerlendirmeler için aşağıdaki harfler
kullanılır:
G: (Geçer) Kredisiz bir derste, dersin gereklerini yerine getirerek başarılı olan öğrenciye
verilir.
K: (Kalır) Kredisiz bir derste, dersin gereklerini yerine getirmeyerek başarısız olan öğrenciye verilir.
F1: Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciye verilir, öğrencinin sınava/sınavlara girme hakkı yoktur.
F2: Sınava girmeyen öğrenciye verilir.
F3: Sınava giren ancak başarısız olan öğrenciye verilir.
Lisansüstü programlarda ders sayımı
MADDE 54 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, bir öğrencinin Enstitüye tam
zamanlı öğrenci olarak kaydolmadan önce veya özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu
lisansüstü dersler, toplam kredinin %50’sini aşmamak kaydıyla danışmanının teklifi, Anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile devam etmekte olduğu programa transfer edilebilir.
(2) Enstitüden ilişiği kesilen öğrenci aynı Enstitüdeki aynı anabilim/anasanat dalına
yeniden öğrencilik hakkı kazandığı zaman ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı ve
Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile daha önce aldığı derslerin bir kısmı veya tamamı devam etmekte olduğu programa transfer edilebilir.
(3) Daha önce mezun olunan bir diploma programında ve/veya eş zamanlı olarak iki
farklı lisansüstü programda alınan dersler iki programa birden sayılamaz.
(4) Yüksek lisans programından mezun olunmadan özel öğrencilikte alınan dersler doktora programına başlanıldığında krediye saydırılamaz.
YEDİNCİ BÖLÜM
İzinler
İzinler
MADDE 55 – (1) Öğrenciler, sağlık, doğum, askerlik, yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim
kurumlarında eğitim, maddi ve ailevi nedenlerle, ilgili yönetim kurulu kararıyla en fazla iki
yarıyıllık bir süre için Üniversiteden izinli sayılabilirler. Bu süre, farklı mazeretler nedeniyle
dahi uzatılmaz.
(2) Öğrencinin sağlık nedeniyle mazeretli sayılabilmesi için tam teşekküllü bir sağlık
kurumundan alınan sağlık raporlarının Enstitü Yönetim Kurulunda görüşülerek kabul edilmesi
gerekir. Ayakta tedaviye ilişkin beş günden az sağlık raporuna dayalı mazeretler kabul edilmez.
(3) Öngörülemeyen durumlar dışında ekle-sil süresi bittikten sonra yapılan kayıt dondurma başvuruları işleme alınmaz.
(4) Öngörülemeyen durumlarda mazeretin kabulü için en geç 15 gün içinde Enstitüye
başvurulması gerekir. Zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmez.
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(5) Yarıyıl içinde kayıt dondurma kararı verilmesi halinde öğrenci yarıyıl başından itibaren kaydını dondurmuş sayılır ve almış olduğu dersler üzerinden silinir.
(6) Hastalık nedeniyle izinli sayılan öğrencilerin, bu süre içerisinde kamu ve özel kuruluşlarındaki görevlerine devam ettiklerinin tespit edilmesi veya izin nedeninin geçerli olmadığının belirlenmesi halinde, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile izin iptal edilir ve o tarihe kadar
izinde geçen süre program süresine eklenir.
(7) İzin süresinin bitiminden önce öğrenimine dönmek isteyen öğrencilerin bir dilekçe
ile başvurmaları halinde ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim
Kurulu kararı ile öğrenciliklerine devam edebilirler.
(8) Bir yarıyılda mazeretli geçen toplam sürenin, 50 nci maddede belirtilen devamsızlık
sınırlarını geçmesi durumunda öğrencinin başvurusuna gerek kalmadan o yarıyıl için öğrenci
Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla mazeretli izinli sayılır.
(9) Kayıt dondurulan süre içinde girilen dersler, ders sınavları ve tez sınavları (tez öneri,
tez izleme, tez savunma) geçersiz sayılır.
(10) Öğrenimine ara verilen öğrenciler; öğrenimine ara verme nedeni ortadan kalktıktan
sonra, 15 gün içinde öğrenime ara verme durumunu kanıtlayan rapor, pasaport kayıtları, dil
eğitimi belgesi ya da sertifika, diploma, görevlendirme belgeleri, terhis belgesi ve benzeri belgelerle birlikte, öğrenimlerine kaldığı yerden devam etmek üzere Enstitüye yazılı olarak başvururlar. Başvurunun süresi içinde yapılmaması ya da belgelerin Enstitü Yönetim Kurulunca
yeterli görülmemesi durumunda öğrenime ara verme süresi iptal edilir. Verilen süre öğrenim
süresinden sayılır.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri, Senato ve Enstitü Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Diğer hükümler
MADDE 57 – (1) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık doktoraya eşdeğer düzeyde olup,
bu uzmanlık eğitimleri 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta
ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür.
(2) Yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü
eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen
bu ek süreler azami süreden sayılmaz.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 58 – (1) 25/11/2019 tarihli ve 30959 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına
kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programına başvurabilirler.
(2) Küresel salgın nedeniyle 14 üncü maddenin ikinci fıkrası ile 26 ncı maddenin birinci
fıkrasının (c) bendinde yer alan ALES puanına ilişkin şart 2/1/2021 tarihine kadar uygulanmaz.
Yürürlük
MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karabük Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞ
Sermaye Piyasası Kurulundan:
KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ (II-17.1)’NDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (II-17.1.a)
MADDE 1 – 3/1/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurumsal
Yönetim Tebliği (II-17.1)’nin 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(5) İkinci fıkrada sayılan ortaklıklar dışındaki ortaklıklar sürdürülebilirlik ilkelerine
tabi olup, bu ortaklıkların kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporlamalarında, sürdürülebilirlik
ilkeleri uyum çerçevesi kapsamındaki açıklamalara yer verilir.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(1) Yıllık faaliyet raporlarında; bu Tebliğ ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerinin
uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, bu ilkelere
tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarına ve gelecekte ortaklığın yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde bir değişiklik yapma planının olup olmadığına ilişkin açıklamalara yer verilir. Yıllık faaliyet raporlarında ayrıca, sürdürülebilirlik
ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli açıklamaya,
bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla çevresel ve sosyal risk yönetiminde meydana gelen
etkilere ilişkin olarak açıklamaya yer verilir. Söz konusu açıklamalarda dönem içerisinde önemli bir değişiklik olması durumunda, ilgili değişikliğe ara dönem faaliyet raporlarında yer verilir.”
“(3) Kurul tarafından ilan edilen sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanması gönüllülük
esasına dayalıdır. Sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesinin içeriğine ve yayımlanmasına
ilişkin esaslar Kurul tarafından belirlenir ve Kurulca ilan edilir.”
MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
3/1/2014

28871
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KURUL KARARI
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI
Karar Tarihi
Karar No
Toplantı No
Gündem No

: 29/09/2020
: 2020/DK-İD/274
: 39
: 03
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Tekirdağ 5. Asliye Ceza Mahkemesinden:

7809
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Menemen 3. Asliye Ceza Mahkemesinden:

7797

—— •• ——
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
DÜZELTME İLANI
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
11 Ağustos 2020 tarihli ve 31210 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan DB.KAB.20
referanslı ihale ilanımızın 7. maddesinde yer alan teklif açılış tarihi ertelenmiş olup, söz konusu
madde aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.
7. Teklifler 28 Ekim 2020 tarihinde saat 10:00’a (Türkiye Saati ile) kadar ya da öncesinde
aşağıda belirtilen adrese teslim edilecektir. Elektronik ihaleye izin verilmeyecektir. Geç teslim
edilen teklifler reddedilecektir. Teklifler, teklif sahiplerinin belirlenmiş temsilcilerinin ve
aşağıdaki adreste bulunmak isteyen herkesin huzurunda 28 Ekim 2020 tarihinde saat 10:00’da
(Türkiye Saati ile) açılacaktır.
7870/1/1-1

—— • ——

AMENDMENT NOTICE
FROM TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ)
Seventh item of IFB No:DB.KAB.20 appeared in the Official Gazete;
Issue No: 31210 on August 11, 2020 is updated as follows.
7. Bids must be delivered to the address below on or before 10:00 a.m. (Turkey Time) on
28 October 2020 Electronic bidding will not be permitted. Late Bids will be rejected. Bids will be
publicly opened in the presence of the Bidders’ designated representatives and anyone who
chooses to attend at the address below 10:00 a.m. (Turkey Time) on 28 October 2020.
7870/2/1-1

2 Ekim 2020 – Sayı : 31262

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 51

1 ADET MAKRO PROTEİN VE KARBON-AZOT-KÜKÜRT ELEMENTEL ANALİZ
CİHAZI SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
T.C. Tarım Orman Bakanlığı İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü ihtiyacı "1 adet
Makro Protein ve Karbon-Azot-Kükürt Elementel analiz cihazı ", Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile
ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde
belirtilen şartlar dahilinde, 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 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, 12.10.2020 günü, en geç 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 malzemelerin 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.
7754/1-1
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TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK
SATIŞ İLANI
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Çukurova Tarsus Gayrimenkulü Ticari ve
İktisadi Bütünlüğü” Satış Komisyonu Başkanlığından:
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (“Fon”) tarafından aşağıda ticaret unvanı belirtilen amme
borçlusunun borcundan dolayı 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
(“6183 sayılı Kanun”) hükümleri uyarınca haczedilen gayrimenkulden Tasarruf Mevduatı Sigorta
Fonu Kurulu (“Kurul”) kararı ile oluşturulan “Çukurova Tarsus Gayrimenkulü Ticari ve İktisadi
Bütünlüğü”, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134’üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta
Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik
(“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle
cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde
(“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır.
BORÇLU
Çukurova Sanayi İşletmeleri TAŞ
TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI
"Çukurova Tarsus Gayrimenkulü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü", Çukurova Sanayi
İşletmeleri TAŞ' nin maliki olduğu; Mersin ili, Tarsus ilçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 2887 ada,
1 parselde kayıtlı, 208.229 m2 alanlı iplik fabrikası ve arsası nitelikli gayrimenkul ile Çukurova
Sanayi İşletmeleri TAŞ ile İnterdepo Uluslararası Antrepo İşletmeciliği AŞ arasında akdedilen
kira sözleşmesinden oluşmaktadır.
MUHAMMEN BEDEL
"Çukurova Tarsus Gayrimenkulü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nün muhammen bedeli
100.000.000.-(yüzmilyon) TL’dir.
TEMİNAT
İhaleye katılabilmek için “Fon”un T. Ziraat Bankası A.Ş Levent Şubesi nezdindeki IBAN:
TR03 0001 0007 5306 2864 3862 42 no.lu TL hesabına 10.000.000 (onmilyon) TL nakit
teminatın “Çukurova Tarsus Gayrimenkulü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli”
açıklaması ile yatırılması gerekmektedir. Ayrıca nakit teminat dışında; 5411 sayılı Kanunun
3. maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış TL cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu
veya cari değeri nakit teminatın %15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine
Bonoları, T.C. Hazine kefaletini haiz tahviller de kabul edilecektir.
Teminatın yatırıldığını gösteren dekontun veya teminat mektubu/mektuplarının veya
T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin “Fon”
adına blokede tutulduğuna dair bankaca düzenlenmiş belgenin “Şartname”de belirtilen idari zarfla
verilecek diğer belgeler ile birlikte 02/11/2020 tarihinde saat 17:00’a kadar “Satış Komisyonu”na
teslim edilmesi gerekmektedir.
İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ
İhale 03/11/2020 tarihinde saat 11.00’de “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/
İstanbul adresindeki Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali tekliflerin
açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (“Kısa Liste”)
oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecektir.
KATILIM ŞARTLARI
1. “Yönetmelik”in 12’nci maddesinde belirtilen satışa iştirak edemeyecek kişiler ve işbu
ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olan kişiler ile
bu kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu tüzel kişiler ihale
sürecine katılamazlar.
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2. Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan
birden fazla tüzel kişi bir grup adına ihale sürecine doğrudan veya dolaylı olarak katılamazlar.
3. Kayyımlık görevinin devam etmesi kaydıyla, 6758 Kanun ile yasalaşan 674 sayılı
Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kayyımlık yetkisi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna
devredilen Şirketler ile Fonun kayyım olduğu Şirketler hariç olmak üzere FETÖ/PDY terör
örgütü kapsamında bulunduğuna veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı
faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisaki veya irtibatı olan
gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişilerde ortaklığı bulunanlar ihale sürecine katılamazlar.
4. “Şartname”de belirtilen diğer şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.
İNCELEME
“Şartname” “Satış Komisyonu” tarafından, “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/
İstanbul adresinde ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacaktır. “Katılımcılar” “Satış
Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi imzalayarak ihaleye katılabilirler. “Satış Komisyonu”
onayını taşıyan “Şartname”yi satın almak isteyenlerin 1.000.- (bin) TL “İhale Şartnamesi”
bedelini “Fon”un T. Ziraat Bankası A.Ş Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR25 0001 0007 5306
2864 3862 34 no.lu TL hesabına “Çukurova Tarsus Gayrimenkulü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü
Şartname Bedeli” açıklaması ile yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim
etmeleri gerekmektedir.
İHALE USULÜ
İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle
gerçekleştirilecek olup, “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacaktır. “Satış Komisyonu”
“Şartname”deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren “Katılımcılar” arasından açık
artırma aşamasına katılmaya hak kazananların “Kısa Liste”sini oluşturur. Kapalı zarf aşamasında
verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. “Kurul” en yüksek
teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç
teklifi veren mali teklif sahibi arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar
alabilir. Teklifler peşin olarak TL cinsinden verilecektir.
“Kurul”un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık
06/11/2020 tarihinde saat 11:00’de “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/İstanbul
adresindeki Konferans Salonunda yapılacaktır.
GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI
5411 sayılı Kanun’un 134’üncü maddesi ve “Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları
başlıklı 25. maddesi kapsamına giren borçların, ihalenin “Kurul” tarafından onaylanma tarihine
kadar “Yönetmelik” doğrultusunda işlemlerin tekemmül ettirilmiş olması ve 6758 sayılı Kanunun
20’nci maddesinin 2’nci fıkrası kapsamında bu borçların FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti,
iltisakı veya irtibatı olmayan kişilerle gerçek mal veya hizmet ilişkisine dayanması şartıyla, “İhale
Bedeli”nden ödenmesine karar vermeye “Kurul” yetkilidir.
5411 sayılı Kanun’un 134’üncü maddesi, 6758 sayılı Kanunun 20’nci maddesinin 2’nci
fıkrası ve “Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25’inci maddesinde düzenlenen
şartlara uygun olmayan müracaatlar Fon tarafından dikkate alınıp ihale bedelinden ödenmez.
DİĞER HUSUSLAR
1- İhale bedeli, ihale sonucunun ihaleyi kazanana bildirilmesini müteakiben “Kurul”
onayında belirtilen süre içinde TL cinsinden peşin olarak ödenecektir.
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2- İşbu ihale ilanının Resmî Gazete’de yayımlanması dışında, tüm değişiklikler, ilanlar,
duyurular ve bildirimler “Fon”un aşağıdaki adresinde bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle
yapılacaktır.
3- “Satış Komisyonu”nun “Şartname”de öngörülen süreleri ilan panosuna asmak suretiyle
değiştirme hakkı saklıdır.
4- "Çukurova Tarsus Gayrimenkulü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" kapsamındaki aktif
değer ve varlıklar üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs.) bulunanların, 02/11/2020 tarihine
kadar sıra cetveline esas bilgilerini “Satış Komisyonu”na bildirmeleri gerekmektedir.
5- İhale ile ilgili diğer hususlar “Şartname”de yer almakta olup, ihale ile ilgili her türlü
bilgi “Satış Komisyonu”ndan alınabilecektir. “Satış Komisyonu”nun adresi ve telefonları aşağıda
belirtilmiştir.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
Çukurova Tarsus Gayrimenkulü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü
Satış Komisyonu
Büyükdere Cad. No: 143
34394 Esentepe - İstanbul
Tel : 0 212 340 20 59
0 212 340 20 40
0 212 340 24 29
0 212 340 18 15
0 212 340 20 57
Faks : 0 212 288 49 63
7765/1/1-1

—— • ——
TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK
SATIŞ İLANI
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Çukurova Seyhan Gayrimenkulü Ticari ve
İktisadi Bütünlüğü” Satış Komisyonu Başkanlığından:
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (“Fon”) tarafından aşağıda ticaret unvanı belirtilen amme
borçlusunun borcundan dolayı 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
(“6183 sayılı Kanun”) hükümleri uyarınca haczedilen gayrimenkulden Tasarruf Mevduatı Sigorta
Fonu Kurulu (“Kurul”) kararı ile oluşturulan “Çukurova Seyhan Gayrimenkulü Ticari ve İktisadi
Bütünlüğü”, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134’üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta
Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik
(“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle
cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde
(“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır.
BORÇLU
Çukurova İthalat ve İhracat Türk AŞ
TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI
"Çukurova Seyhan Gayrimenkulü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü", Çukurova İthalat ve
İhracat Türk AŞ'nin maliki olduğu; Adana ili, Seyhan ilçesi, İstiklal Mahallesi, 1486 ada, 284
parselde kayıtlı, 10.071 m2 alanlı tarla nitelikli taşınmazdan oluşmaktadır.
MUHAMMEN BEDEL
"Çukurova Seyhan Gayrimenkulü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nün muhammen bedeli
11.000.000.-(onbirmilyon) TL’dir.
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TEMİNAT
İhaleye katılabilmek için “Fon”un T. Ziraat Bankası A.Ş Levent Şubesi nezdindeki IBAN:
TR03 0001 0007 5306 2864 3862 42 no.lu TL hesabına 1.100.000 (birmilyonyüzbin) TL nakit
teminatın “Çukurova Seyhan Gayrimenkulü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli”
açıklaması ile yatırılması gerekmektedir. Ayrıca nakit teminat dışında; 5411 sayılı Kanunun
3. maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış TL cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu
veya cari değeri nakit teminatın %15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine
Bonoları, T.C. Hazine kefaletini haiz tahviller de kabul edilecektir.
Teminatın yatırıldığını gösteren dekontun veya teminat mektubu/mektuplarının veya
T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin “Fon”
adına blokede tutulduğuna dair bankaca düzenlenmiş belgenin “Şartname”de belirtilen idari zarfla
verilecek diğer belgeler ile birlikte 02/11/2020 tarihinde saat 17:00’a kadar “Satış Komisyonu”na
teslim edilmesi gerekmektedir.
İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ
İhale 03/11/2020 tarihinde saat 14:00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143
Esentepe/İstanbul adresindeki Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali
tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (“Kısa
Liste”) oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecektir.
KATILIM ŞARTLARI
1. “Yönetmelik”in 12’nci maddesinde belirtilen satışa iştirak edemeyecek kişiler ve işbu
ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olan kişiler ile
bu kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu tüzel kişiler ihale
sürecine katılamazlar.
2. Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan
birden fazla tüzel kişi bir grup adına ihale sürecine doğrudan veya dolaylı olarak katılamazlar.
3. Kayyımlık görevinin devam etmesi kaydıyla, 6758 Kanun ile yasalaşan 674 sayılı
Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kayyımlık yetkisi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna
devredilen Şirketler ile Fonun kayyım olduğu Şirketler hariç olmak üzere FETÖ/PDY terör
örgütü kapsamında bulunduğuna veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı
faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisaki veya irtibatı olan
gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişilerde ortaklığı bulunanlar ihale sürecine katılamazlar.
4. “Şartname”de belirtilen diğer şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.
İNCELEME
“Şartname” “Satış Komisyonu” tarafından, “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/
İstanbul adresinde ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacaktır. “Katılımcılar” “Satış
Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi imzalayarak ihaleye katılabilirler. “Satış Komisyonu”
onayını taşıyan “Şartname”yi satın almak isteyenlerin 1.000.- (bin) TL “İhale Şartnamesi”
bedelini “Fon”un T. Ziraat Bankası A.Ş Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR25 0001 0007 5306
2864 3862 34 no.lu TL hesabına “Çukurova Seyhan Gayrimenkulü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü
Şartname Bedeli” açıklaması ile yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim
etmeleri gerekmektedir.
İHALE USULÜ
İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle
gerçekleştirilecek olup, “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacaktır. “Satış Komisyonu”
“Şartname”deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren “Katılımcılar” arasından açık
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artırma aşamasına katılmaya hak kazananların “Kısa Liste”sini oluşturur. Kapalı zarf aşamasında
verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. “Kurul” en yüksek
teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç
teklifi veren mali teklif sahibi arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar
alabilir. Teklifler peşin olarak TL cinsinden verilecektir.
“Kurul”un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık
06/11/2020 tarihinde saat 14:00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/İstanbul adresindeki
Konferans Salonunda yapılacaktır.
GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI
5411 sayılı Kanun’un 134’üncü maddesi ve “Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları
başlıklı 25. maddesi kapsamına giren borçların, ihalenin “Kurul” tarafından onaylanma tarihine
kadar “Yönetmelik” doğrultusunda işlemlerin tekemmül ettirilmiş olması ve 6758 sayılı Kanunun
20’nci maddesinin 2’nci fıkrası kapsamında bu borçların FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti,
iltisakı veya irtibatı olmayan kişilerle gerçek mal veya hizmet ilişkisine dayanması şartıyla, “İhale
Bedeli”nden ödenmesine karar vermeye “Kurul” yetkilidir.
5411 sayılı Kanun’un 134’üncü maddesi, 6758 sayılı Kanunun 20’nci maddesinin 2’nci
fıkrası ve “Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25’inci maddesinde düzenlenen
şartlara uygun olmayan müracaatlar Fon tarafından dikkate alınıp ihale bedelinden ödenmez.
DİĞER HUSUSLAR
1- İhale bedeli, ihale sonucunun ihaleyi kazanana bildirilmesini müteakiben “Kurul”
onayında belirtilen süre içinde TL cinsinden peşin olarak ödenecektir.
2- İşbu ihale ilanının Resmi Gazetede yayımlanması dışında, tüm değişiklikler, ilanlar,
duyurular ve bildirimler “Fon”un aşağıdaki adresinde bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle
yapılacaktır.
3- “Satış Komisyonu”nun “Şartname”de öngörülen süreleri ilan panosuna asmak suretiyle
değiştirme hakkı saklıdır.
4- "Çukurova Seyhan Gayrimenkulü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" kapsamındaki aktif
değer ve varlıklar üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs.) bulunanların, 02/11/2020 tarihine
kadar sıra cetveline esas bilgilerini “Satış Komisyonu”na bildirmeleri gerekmektedir.
5- İhale ile ilgili diğer hususlar “Şartname”de yer almakta olup, ihale ile ilgili her türlü
bilgi “Satış Komisyonu”ndan alınabilecektir. “Satış Komisyonu”nun adresi ve telefonları aşağıda
belirtilmiştir.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
Çukurova Seyhan Gayrimenkulü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü
Satış Komisyonu
Büyükdere Cad. No: 143
34394 Esentepe - İstanbul
Tel : 0 212 340 20 59
0 212 340 20 40
0 212 340 24 29
0 212 340 18 15
0 212 340 20 57
Faks : 0 212 288 49 63
7765/2/1-1
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OTOBÜS RUHSATLI ARAÇ HATTI İHALESİ YAPILACAKTIR
Van Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
Van Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 24/09/2020 tarih ve 270 nolu kararı ile Van
Büyükşehir Belediyesi adına toplu taşıma hizmeti verecek mevcut hatlarda/güzergahlarda ve yeni
belirlenecek hatlarda/güzergahlarda 60 adet (H) plakalı otobüs ruhsatlı araç hattının 5393 sayılı
Belediye Kanunu'nun 15'inci maddesinin (p) bendi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi
Kanunu'nun 7'nci maddesi (f) bendi gereği hat kiraya verme yöntemi ile 10 yıllığına, 2886 sayılı
Devlet İhale Kanunu'nun 45’inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile mevcut
hatlarda/güzergahlarda ve yeni belirlenecek hatlarda/güzergahlarda en az 17 oturan, 3 ayakta, 1
engelli, 1 sürücü koltuk kapasiteli, engelli yolcu taşınmasına uygun, otobüs ruhsatlı araç hattı
ihalesi yapılacaktır.
1. İŞİN ADI
: Van Büyükşehir Belediyesi adına toplu taşıma
hizmeti verecek mevcut hatlarda/güzergahlarda ve
yeni belirlenecek hatlarda/güzergahlarda 60 adet
tahsisli H plakalı otobüs ruhsatlı araç hattının
kiraya verilmesi.
2. NİTELİĞİ
: Van Büyükşehir Belediyesi adına toplu taşıma
hizmeti verecek 60 adet tahsisli H plakalı otobüs
hattı.
3. YERİ
: Van ili şehir merkezi
4. MİKTARI
: 43 mevcut hatlarda/güzergahlarda ve yeni belirlenecek
hatlarda/güzergahlarda 1 (bir) H plaka kiraya verme
bedeli 200.000,00 TL + KDV
5. ŞARTNAME VE EKLERİ
a) Alınacağı Yer
: Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ulaşım
Dairesi Başkanlığı
b) Şartname Bedeli
: 250,00 TL (ikiyüzelli TL)
6. İHALE TARİHİ
: 14/10/2020 Çarşamba günü Saat 10.30’da
7. İHALE USULÜ
: 2886 sayılı Yasanın 45’inci maddesine istinaden
Açık Teklif Usulü
8. İHALE YERİ
: Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı - Kültür
Merkezi Toplantı Salonu (Hacıbekir Mahallesi
Orhan Doğan Caddesi No: 56B İpekyolu/VAN)
9. İHALEYİ YAPACAK MAKAM : Van Büyükşehir Belediyesi Encümeni
İSTEKLİLERDEN ARANACAK ŞARTLAR VE BELGELER:
1. Gerçek Kişiler İçin:
a. T.C. kimlik kartı fotokopisi.
b. Adli sicil kayıt belgesi.
c. Noter tasdikli imza sirküsü.
d. Tebligat için adres göstermesi, gerçek kişinin adını, unvanını, tebligata esas adresini,
telefon ve varsa faks numarasını içeren teklif sahibince imzalanmış dilekçe.
2. Tüzel Kişiler İçin:
a. T.C. kimlik kartı fotokopisi. (şirket yetkilisinin)
b. Adli sicil kayıt belgesi. (şirket yetkilisinin)
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c. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler.
d. Noter tasdikli imza sirküsü. (şirket yetkilisinin)
e. Şirket yetkilisinin yetki belgesi.
f. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin a, b, c, d,
e, f ve g’deki esaslara göre temin edecekleri belge. (ayrı ayrı sunulması gerekmektedir.)
g. Tebligat için adres göstermesi, şirketin adını, tebligata esas adresini, telefon ve varsa
faks numarasını içeren teklif sahibince (şirket yetkilisince) imzalanmış dilekçe.
3. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak
kimse/kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri
(Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirketin adına girişimde bulunacak kimselerin bu şirketin
vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletnamenin ibraz edilmiş olması şarttır).
4. Şartnamede yazılı şartlara göre en az % 3 (6.000,00 TL) geçici teminatı vermesi (Nakit
olarak yatırılacak geçici teminatlar Van Büyükşehir Belediyesi veznesine veya Van Büyükşehir
Belediyesi Halk Bankası hesabına yatırılacaktır).
5. Şartnamede belirtilen şartlara uygun geçici teminatları yatırdığına dair belge.
6. Ortak girişim olarak teklif verilecekse, Ortak Girişim Beyannamesi.
7. Şartname aldığına dair makbuz; İhale şartnamesi hafta içi mesai saatlerinde Van
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Dairesi Başkanlığından 250,00 TL (ikiyüzelli TL)
karşılığında alınabilir.
8. İhale üzerine kaldığında U.D.B.' nın hazırlamış olduğu ihale şartnamesinde belirtilen
aracı 30 (otuz) gün içinde hazır bulunduracağına dair noter tasdikli taahhütname.
9. İhaleye katılacak Gerçek ve Tüzel kişilerin bağlı bulunduğu Vergi Dairesi, Sosyal
Güvenlik Kurumu ve Van Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcunun bulunmadığına dair
belge (İlan tarihinden sonra alınmış olacak).
10. Kiraya verilecek hatların işlemleri ile ilgili tüm resmi giderleri alıcıya aittir. İhale
sonunda ihale bedeline KDV tutarı hesaplanarak eklenecektir.
11. İhale Şartnamesine aykırı sözleşme imzalanamaz, ihalenin kazanılması durumunda
ihale bedelinin %25'i + ihale bedelinin KDV tutarı peşin yatırılacaktır. Geriye kalan ihale
bedelinin tutarı eşit taksitler halinde 60 ay taksit ile ödenecektir.
12. İhaleyi alacak işletmecilerin araçları mevcut Özel Halk Otobüslerinin çalıştıkları aynı
hatlarda/güzergâhlarda ve UKOME Kurulunca belirlenen hatlarda/güzergâhlarda dönüşümlü
olarak çalışacaktır.
13. İhaleye katılmak isteyenlerin ihale günü olan 14/10/2020 Çarşamba günü saat
10:30’da Büyükşehir Belediyemiz Kültür Merkezi toplantı salonunda hazır bulunmaları
gerekmektedir. İhale ile ilgili şartları yerine getirmeleri kaydı ile ihale dosyasını posta ile
göndermek mümkündür. Ancak istekli veya Noter Tasdikli Vekâletnameye Haiz Vekili bizzat
ihalede bulunmak zorundadır.
14. İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun istekliyi seçmekte serbesttir.
15. İhale, istenilen evrakları ve geçici teminatı tam olarak veren istekliler arasında açık
teklif yolu ile Encümen huzurunda yapılacaktır.
16. Keyfiyet ilan olunur.
7702/1-1
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DÜZELTME İLANI
TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:
26/09/2020 tarih ve 31256 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan
30.10.2020 Saat: 14:00’te yapılacağı ilan edilen 2020/493323 İhale kayıt numaralı Bölgemiz
mıntıkasında bulunan hemzemin geçitlerin revizyonu için montaj dahil 15 kalem malzeme satın
alınması işinde ihalenin tarihi idaremizce 20.10.2020 Saat: 14:00 olarak değiştirilmiştir.
İlan olunur.
7881/1-1

—— •• ——
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

7831/1-1

—— • ——
Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

7832/1-1

—— • ——
Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

7833/1-1

—— • ——
Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

7834/1-1
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İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğünden:
İPTAL İLANI
22 Eylül 2020 tarihli ve 31252 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan akademik ilanımızda
yer alan aşağıdaki kadro iptal edilmiştir.
AKADEMİK
BİRİM

BÖLÜM/PROGRAM

SAĞLIK

TIBBİ HİZMETLER VE

HİZMETLERİ

TEKNİKLER

MESLEK

BÖLÜMÜ/İLK VE ACİL

YÜKSEKOKULU

YARDIM PR.

KADRO

KADRO

SAYISI

UNVANI

1

PROFESÖR

ÖZEL ŞARTLAR
TIP FAKÜLTESİ LİSANS MEZUNU
OLMAK, İÇ HASTALIKLARI ALANINDA
DOÇENTLİĞİNİ ALMIŞ OLMAK.

7882/1-1

—— • ——
Ufuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme
ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönergesinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile (Aylık ve diğer hakları yönünden 4857
sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere devamlı statüde) öğretim üyesi alınacaktır.
Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracakların Fakülte/Bölüm/
Anabilim Dalını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf,
özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan
(Profesör için 6 takım, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi için 4 takım) dosyalarını vermeleri
gerekmektedir.
1- Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
Rektörlük Personel Müdürlüğüne (Ufuk Üniversitesi Personel Müdürlüğü İncek Şehit Savcı
Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No: 129 PK: 06836 Gölbaşı/ANKARA adresine) şahsen teslim
edilecektir.
2- İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

FAKÜLTE

BÖLÜM /ANABİLİM DALI/
BİLİM DALI

KADRO UNVANI
Profesör

Tıbbi Farmakoloji

TIP FAKÜLTESİ

Tıbbi Mikrobiyoloji

Nükleer Tıp

ADEDİ

AÇIKLAMA

1

Doçent

1

Dr. Öğr. Üyesi

1

Profesör

1

Doçent

1

Dr. Öğr. Üyesi

1

Profesör

1

Doçent

1

Dr. Öğr. Üyesi

1

7791/1-1
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: Kastamonulu Sanayici ve İş Adamları Vakfı (KASİAD Vakfı)
VAKFEDENLER: Ayhan ASLAN, Cemal Atilla BİRMİŞ, Şerafettin ÖZKAN, Arif Altan
YAVUZ, Cemal ŞENOL, Fikret ÖZKAN, Fikriye ASLAN, Mehmet ASLAN
VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: İstanbul 19. Asliye Hukuk Mahkemesinin 03.07.2020 tarih ve 2019/857 E., 2020/137 K.
sayılı kararı
VAKFIN AMACI: Kastamonulu iş insanlarının birbirlerine yardım edebilme verimlerini
ve işbirliğini geliştirmek ve Kastamonu Kültür ve Medeniyet Değerlerini Yüceltmek ve vakıf
senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmek.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000 TL (Altmışbin Türk Lirası)
YÖNETİM KURULU: Ayhan ASLAN, Cemal ŞENOL, Fikret ÖZKAN, Cemal Atilla
BİRMİŞ
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların
tasfiyesinden arta kalan mal varlığı Kastamonulu Sanayici ve İşadamları Derneği’ne devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.
7744/1-1

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: Gümüşhane Üniversitesi Kalkındırma Vakfı
VAKFEDENLER: Yunus Akçay, Halil İbrahim Zeybek, Bayram Nazır, Salim Serkan
Nas, Ercan Çimen, Fatih Yalçın, Mehmet Merdan, Mümin Hakkıoğlu, İsmail Akçay, Çetin Işık,
Ufuk Ustaoğlu, Ali Özcan, Bülent Bal, Mustafa Ayyıldız, Muhammet Ahmet Tüzen, Serhat Dağ,
Rıdvan Şahin, Emre Şaban Aslan, Kemal Kurt, Hasan Tahsin Bostancı, Çağlayan Doğan, Ertekin
Öztekin, Abdurrahman Altuntaş, İsmail Çalık, Fahri Terzi, Ali Gül, Türker Necati Yeniçeri,
Ramazan Kahveci, Abdullah Canan, Mustafa Şahin, İlker Keleş, Celal Kaya, Celal Akın, Rafet
Ataç, Aysın Ataç, Atilla Kesler, Kenan Aydın, Zeki Kadirbeyoğlu, Turay Kesler, Vedat Ali
Yılmaz, Serkan Kaya, Erdal Kurt, Cemal İbiş, Yüksel Yalçın, Yüksel Hamzaoğlu, Ata
Paşabeyoğlu, Metin Akagün, Mustafa Özgür Beyaz, Muammer Beyaz, Cahit Karakullukçu
VAKFIN İKAMETGAHI: Gümüşhane
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: Gümüşhane Asliye Hukuk Mahkemesinin 10.09.2020 tarihinde tashih edilen, 28.08.2020
tarihinde kesinleşen, 26.02.2020 tarihli ve E: 2019/351, K: 2020/139 sayılı kararı.
VAKFIN AMACI: Gümüşhane Üniversitesinin şiarına uygun bir konuma en kısa sürede
ulaşabilmesi ve eğitim alanında devletin kamu hizmeti yükünü azaltmak için hayırlı çalışmalarda
bulunmak ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 402.350-TL (Dörtyüzikibin Üçyüzelli Türk Lirası)
YÖNETİM KURULU:
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:
Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Gümüşhane Üniversitesine intikal eder.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.
7745/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

7902/1/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Milli Eğitim Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Sağlık Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

7879/1-1
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Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

7780/1-1
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Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/d maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili
yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden sürekli işçi alınacaktır.
Aranan şartlar ve sayılar aşağıda belirtilmiştir.
Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden
yayımlanacaktır. Şartlara durumu uyan adayların, ilanın Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet
sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde başvurularını esube.iskur.gov.tr internet
adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru
yapabilir. / www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir. Son müracaat tarihi tatil
gününe rastladığında başvurular, takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.
ÇALIŞMA YERİ: REKTÖRLÜK
Sürekli İşçi Talep

Alınacak Personel

Edilen Kadrolar

Sayısı

Temizlik Görevlisi

6

Temizlik Görevlisi

3

Cinsiyet
Bayan
Erkek

Alınacak Personelin
Öğrenim Durumu
Lise ve Dengi
Lise ve Dengi

Güvenlik Görevlisi

2

Erkek

Lise ve Dengi

Güvenlik Görevlisi

1

Bayan

Lise ve Dengi

Güvenlik Görevlisi
Güvenlik Görevlisi

4

Erkek

Ön Lisans

1

Bayan

Ön Lisans

1

Erkek

Lise ve Dengi

2

Erkek

Lise ve Dengi

İL

YÖNTEM

AFYONKARAHİSAR

Noter Kurası ve

İL GENELİ

Sözlü Sınav

AFYONKARAHİSAR

Noter Kurası ve

İL GENELİ

Sözlü Sınav

AFYONKARAHİSAR

Noter Kurası ve

İL GENELİ

Sözlü Sınav

AFYONKARAHİSAR

Noter Kurası ve

İL GENELİ

Sözlü Sınav

AFYONKARAHİSAR

Noter Kurası ve

İL GENELİ

Sözlü Sınav

AFYONKARAHİSAR

Noter Kurası ve

İL GENELİ

Sözlü Sınav

AFYONKARAHİSAR

Noter Kurası ve

İL GENELİ

Sözlü Sınav

AFYONKARAHİSAR

Noter Kurası ve

İL GENELİ

Sözlü Sınav

Bakım Onarım Hizmetleri
(Elektrik-Elektronik Teknolojisi
Teknisyeni)
“Asansör Bakım/Onarım”
Bakım Onarım Hizmetleri
(Tesisat Teknolojisi ve
İklimlendirme Teknisyeni)
TOPLAM

20

AÇIKLAMALAR
1. İlan edilen kadrolara yapılacak sınavda başarı göstererek atanmaya hak kazanan
adaylar, 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve
Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yukarıda belirtilen tabloda belirtilen unvanlarda kura
usulü ve sözlü sınav yöntemiyle "sürekli işçi" alınacaktır.
2. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilir.
3. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya
meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
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4. ÜNİVERSİTEMİZ REKTÖRLÜĞÜNE ALINACAK OLAN SÜREKLİ İŞÇİ KURA
VE SÖZLÜ SINAV USULÜNE TABİ TALEPLERDEN; Temizlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi
ve Hasta Bakımı Teknisyeni mesleklerindeki personellere ilişkin başvuru listesi, İŞKUR
tarafından Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne gönderilmesine müteakip
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’nun gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin
tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle noter huzurunda kura ile belirlenecek olup boş
kadronun 4 (dört) katı asıl ve 4 (dört) katı yedek adayın isimlerini kapsayan liste oluşturulacaktır.
Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü
web sayfasında ( https://www.afsu.edu.tr ) ilan edilecektir. Yapılacak sözlü sınava katılmaya hak
kazanan asil adaylardan gerekli belgeler istenilecektir. İstenilen evrakları teslim etmeyen,
durumlarını belgelemeyen veya yanlış beyanda bulunan asil adaylar sözlü sınava katılmaya
hakkını kaybedecek olup yerlerine sıralamada yer alan yedek adayların gerekli belgeleri
istenilecektir.
5. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış,
yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri
yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların
nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve
başlatılmayacaktır. Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri
Üniversitesi Rektörlüğü web sayfasında ( https://www.afsu.edu.tr ) ilan edilecektir.
6. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğin 5’nci maddesinde belirtilen "işe göndermede öncelikli olanlar"
ibaresindeki hüküm mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.
7. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne kura usulü alım yapılacak
olup; Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kura usulü ile belirlenerek sınava katılacak
adayların hangi tarihte ve nerede sözlü sınava katılacağı Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri
Üniversitesi Rektörlüğü web sayfasından (https://www.afsu.edu.tr) ilan edilecektir, ayrıca
adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
8. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi
web sayfasından https://www.afsu.edu.tr takip etmeleri önem arz etmektedir.
9. Sınav sonucuna göre Rektörlük kontenjanı alımı için alınacak olan sürekli işçilerin
görev yerleri Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından belirlenecektir.
10. Alınacak işçilerin ücretleri asgari ücret üzerinden ödenecektir.
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)
bendinin (1), (4), ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak
2. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.
3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almıyor olmak.
4. Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri
feshedilecektir.
5. Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel (ruhsal ve fiziksel)
sorununun olmadığını belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş
sayılacaktır. (atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
6. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğinin 9.maddesinde "Talebin ilanından itibaren, adaylara (...) (1) beş günlük
başvuru süresi tanınır. Kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü taleplerine yapılan başvurularda
kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. (Ek cümle:
3/4/2015-2015/7525 K.; Değişik üçüncü cümle: 24/4/2017-2017/10092 K.)
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7. Başvuran adaylar Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü ve Sağlık
Uygulama ve Araştırma Merkezinde diğer çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılırlar.
8. 18 yaşını tamamlamış olmak, 35 yaşından gün almamış olmak.
9. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, muaf olmak veya tecilli olmak)
10. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve
casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla;
kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza
süresine bakılmaksızın 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 mahkum olmamak.
ÖZEL ŞARTLAR
TEMİZLİK PERSONELİ (Temizlik Görevlisi)
1. Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (ruhsal ve
fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak
herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak
2. Lise ve dengi okul mezunu olmak.
3. Erkek Temizlik Personeli sayısı Rektörlük ve bağlı eğitim binaları arasında ağır yük ve
ekipman gerektiren işler dikkate alınarak hesaplanmıştır.
4. Bayan Temizlik Personeli sayısı yeni açılacak olan hasta ve rehabilitasyon bakım
merkezi bayan katındaki temizlik işlerinde çalıştırılmak üzere hesaplanmıştır.
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (LİSE VE DENGİ)
1. Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (ruhsal ve
fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak
herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak
2. 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak
ve Valilik tarafından düzenlenen Silahlı veya Silahsız Özel Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak,
3. Lise ve dengi okul mezunu olmak.
4. Kadın adaylarda en az 163 cm boyunda olmak, Erkek adaylarda en az 175 cm boyunda
olmak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’dan
fazla,15’den az olmamak (Boy ve kilo bilgileri sağlık kuruluşlarından belgelendirilmelidir.)
5. (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ÖN LİSANS)
1. Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (ruhsal ve
fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak
herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak
2. 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak
ve Valilik tarafından düzenlenen Silahlı veya Silahsız Özel Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak,
3. Ön lisans mezunu olmak.
4. Kadın adaylarda en az 163 cm. boyunda olmak, Erkek adaylarda en az 175 cm. boyunda
olmak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’dan
fazla, 15’den az olmamak (Boy ve kilo bilgileri sağlık kuruluşlarından belgelendirilmelidir.)
5. (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
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BAKIM ONARIM PERSONELİ
(Elektrik-Elektronik Teknolojisi Teknisyeni ve Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme)
1. Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve
Fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak
herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak
2. Başvuru yapılacak ilgili meslek kolu için, meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun
olduğuna dair mezuniyet belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika ve meslek
koluna ait alanda ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak,
3. Elektrik-Elektronik Teknolojisi Teknisyeni: En az 2 yıl asansör bakım-onarım alanında
mesleki tecrübe sahibi olmak ve belgelendirmek. (En Az 2 Yıl Hizmetinin Bulunduğunu SGK
Hizmet Dökümü İle Belgelemek veya Bonservis belgesi ile beyan etmek)
4. Tesisat Teknolojisi Teknisyeni: En az 2 yıl Tesisat bakım-onarım alanında mesleki
tecrübe sahibi olmak ve belgelendirmek. (En Az 2 Yıl Hizmetinin Bulunduğunu SGK Hizmet
Dökümü İle Belgelemek veya Bonservis belgesi ile beyan etmek)
5. İklimlendirme Teknisyeni: En az 2 yıl klima bakım-onarım alanında mesleki tecrübe
sahibi olmak ve belgelendirmek. (En Az 2 Yıl Hizmetinin Bulunduğunu SGK Hizmet Dökümü
İle Belgelemek veya Bonservis belgesi ile beyan etmek)
A) KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
1. Kura işleminin 15/10/2020 tarihinde saat 10:00 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri
Üniversitesi B Blok Kat 2 Mavi Salonda yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik
olması durumunda adaylara ayrıca Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne
web sayfasından (https://www.afsu.edu.tr) duyurulacaktır.
2. Kura çekimi Üniversitemiz Youtube kanalında yayınlanacak olup, istekli adaylar kura
çekimini online izleyebilecektir.
B) KURA İŞLEMİ SONUCUNDA SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ASİL
ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER, TESLİM TARİHİ VE YERİ
1. Başvuru Dilekçesi
2. Nüfus Cüzdan aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi
3. Son bir ay içerisinde alınmış Adli Sicil Belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden de
alınabilir.)
4. Son bir ay içerisinde alınmış İkametgâh Belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden de
alınabilir.)
5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi (e-Devlet
sistemi üzerinden de alınabilir.)
6. Erkek adaylar için son bir ay içerisinde alınmış Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet
sistemi üzerinden de alınabilir.)
7. SGK' den emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (e-Devlet çıktısı)
8. Sertifika veya mesleki yeterlilik belgesi (Sadece sertifika ve mesleki yeterlilik şartı yer
alan bakım onarım hizmetleri işçi alımı için) aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi
C) SÖZLÜ SINAV, SINAV TARİHİ VE YERİ
1. Rektörlüğe alınacak olan sürekli işçilerden kura sonucunda belirlenen adaylar, Kamu
Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin
17. maddesi gereğince Rektörlüğümüzce sözlü sınava tabi tutulacaklardır.
2. Sözlü sınavın gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi
Üniversitemiz www.afsu.edu.tr internet sitesinde ilan edilecektir.
3. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca
tebligat yapılmayacaktır.
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D) SÖZLÜ SINAV, SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI, İTİRAZ, NİHAİ
SONUÇLARIN AÇIKLANMASI;
1. Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve
becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve
eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.
2. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan
aday, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
3. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup,
adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir.
Ancak, başarı puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; yaşı büyük olana, yaşlarının aynı olması halinde
diplomaları esas alınmak suretiyle mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana öncelik
verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.
4. İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların sınav yeri, sınav tarihi, sınav
sonuçları, itiraz sonuçları, asıl ve yedek aday listeleri ile diğer her türlü duyurular Üniversitemiz
internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve
bu ilan tebligat yerine geçecektir.
5. Adaylar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 3 (üç) iş günü içinde sınav sonuçlarına
ilişkin itiraz dilekçeleri sınav kuruluna sunulmak üzere Başkanlığımız evrak birimine yazılı olarak
verebilecektir. İtiraz dilekçeleri ivedi olarak sınav kuruluna iletilecek ve 3 (üç) iş günü içinde
itirazları sonuçlandırarak, Üniversitemiz internet adresinde nihai karar ilan edilecek, yazılı
tebligat yapılmayacaktır.
6. Kura sonucunda ismi asil listede olup sözlü mülakata katılmayan adayların yerine
kurada yedek olarak belirlenen adaylardan sırayla sözlü mülakata çağrılacaktır.
E) ATAMA İŞLEMLERİ
1. Noter kurası ile atanmaya hak kazanıp sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan
başlanmak suretiyle kadro sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınavda
başarılı olup da ataması yapılanlardan işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan
anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine kura sırası ile aranan şartlara haiz yedek listenin ilk
sırasındaki kişiden başlamak suretiyle atama yapılabilecektir. Ancak fiilen askerlik, doğum vb.
mazereti olan personeller durumlarını resmi olarak belgelendirmek şartıyla belgelerini noter
vekâletiyle yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.
2. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış,
yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri
yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların
nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve
başlatılmayacaktır.
3. Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri
feshedilecektir.
4. Doğum, hastalık vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanların, bu
durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben 30 (otuz) gün
içinde göreve başlamaları gerekmektedir.
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Doğu Anadolu Kalkınma Ajansından:
PERSONEL ALIM İLANI
T.C. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), 15.07.2018 tarihli ve 4 Sayılı
Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı
Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 25.01.2006 tarihli ve 5449 sayılı Kalkınma
Ajanslarının Hizmetlerine İlişkin Kanun ile 29.05.2019 tarih ve 30788 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde TRB2 Düzey 2
Bölgesinde (Bitlis, Hakkari, Muş ve Van) çalıştırmak üzere ülkemizin ve bölgemizin
kalkınmasına hizmet etmeye gönüllü, iletişime açık ve kendine güvenen, analitik ve stratejik
düşünme becerisine sahip, değişen çalışma şartlarına uyum sağlayabilen, yeniliklere açık, insan
ilişkileri, kendini ifade yeteneği ve iletişim becerileri güçlü, organizasyon ve yönetim becerisine
sahip, görev verilecek herhangi bir birim ve/veya ilde şartsız görev yapmayı kabul edecek, çağın
gerektirdiği bilgi sistemlerini/donanımları kullanma ve uygulama yeteneklerine sahip, seyahat
engeli olmayan 2 (iki) uzman ile iç denetim faaliyetlerini sistematik ve disiplinli olarak
uluslararası standartlar ve kamu iç denetim standartlarına uygun şekilde yapmak, Ajansın
çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik
esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek, bağımsız, nesnel güvence sağlamak,
danışmanlık ve rehberlik yapmak üzere 1 (bir) iç denetçi alımı yapacaktır.
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının merkezi Van ili olup Ajansın faaliyet alanı Bitlis,
Hakkari, Muş ve Van illerinden oluşmaktadır.
Sınavda başarılı olan adaylar Tablo 2’de belirtilen görev ilinde çalışmaya başlatılacaktır
fakat tüm adaylar Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin 27. maddesinin 1. fıkrasının (b)
bendi hükmü gereğince Ajansın faaliyet gösterdiği TRB2 Bölge illerinden Genel Sekreterlikçe
uygun görülen herhangi birinde çalışmayı kabul ve taahhüt eder. (İç denetçi, Ajansın merkez
çalışma ofisinin bulunduğu Van ilinde görevlendirilecektir.)
Tablo 1: Başvuru ve Sınav Bilgileri
Başvuru ve Sınav Bilgileri
İlan Tarihi

02 Ekim 2020

Başvuru Tarihleri

23 Ekim 2020 - 09 Kasım 2020

Sözlü Sınava Katılacakların İlan Tarihi

16 Kasım 2020

Sözlü Sınav Tarihleri

03 Aralık 2020

Sınav Başvuru Adresi

ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Şerefiye Mah. Cumhuriyet

Sınav Yeri

Cad. 943. Sok. No: 1 65140 İpekyolu Van

İlan ve Sınav Sonuçları Duyuru Adresi

www.daka.org.tr

Tel: 0432 485 10 15

ADAYLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR
1. GENEL ŞARTLAR
Ajansta istihdam edilecek tüm personelde aşağıdaki şartlar aranır:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz
kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık,
resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı
hükümlü bulunmamak,
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ç) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
2. UZMAN PERSONEL İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI
Kurumumuza Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu
Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı ile 2 (iki) uzman personel alımı gerçekleştirilecektir.
Bu pozisyona başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir:
a) Tablo 2’de başvuru yapacağı pozisyon koduna karşılık gelen lisans bölümlerinden veya
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
b) ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nda (YDS, e-YDS)
İngilizce dilinden son başvuru tarihi itibariyle son 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan
almış veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen 25.02.2016 tarihinde yayımlanan
ÖSYM Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerliğinde yer alan (CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik)
uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.
c) 2019 yılı veya 2020 yılı KPSS Sınavından Tablo 2'de verilen ilgili puan türlerinin en az
birinden 80 (seksen) puan almış olmak.
Tablo 2: Uzman Personel Adayları için Alım Yapılacak Bölümler

Pozisyon
Kodu

Uzman_1

Uzman_2

Uzman Personel Adayları için İstenen Sınav Puanları, Türleri ve Görev Yeri Bilgisi
KPSS (2019‐2020)
YDS/e‐
İstihdam
Sınava
YDS
Edilecek
Görev
Lisans Bölümü
Çağrılacak
Puan
Taban
Taban
Personel
Yeri
Aday Sayısı
Türü
Puan
Puanı
Sayısı
Endüstri
Mühendisliği
Gıda
KPSS
Mühendisliği
P1, P2
80
70
1
5
Van
veya
Tekstil
P3
Mühendisliği
Ziraat
Mühendisliği
İktisat
İstatistik
KPSS
P1, P2
İşletme
80
70
1
5
Hakkâri
veya
Kamu
P3
Yönetimi
Sosyoloji

TOPLAM

2 Uzman

10 Aday

2.2. Uzman Personel Adayları için Tercih Sebepleri
Tüm adayların, başvuruda bulunacakları alanla ilgili olarak aranan şartları sağladıklarını
ve varsa tercih sebeplerini belgelemeleri, bu şartların sınav kurulunca dikkate alınması açısından
önemlidir. Belgelenmeyen tercih sebepleri sınav aşamasındaki değerlendirmede dikkate
alınmayacaktır.
Uzman personel için tercih sebepleri şunlardır:
• Uluslararası yatırım, doğrudan yabancı yatırım, yatırım teşvik alanlarından bir veya
birkaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bu durumu belgelemek, yatırım koşul ve
olasılıklarını değerlendirme, detaylı pazar ve sektör analizleri hazırlama, yatırım tanıtımı, yatırım
mevzuatı konusunda deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek,
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• Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) projeleri ve yönetmeliği hakkında bilgi sahibi
olmak ve bunu belgelemek,
• Kamu kurum ve kuruluşlarının izin ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri,
kamulaştırma, imar mevzuatı,
• Hibe veya mali destek yönetimi, Proje Döngüsü Yönetimi (PDY),
• Etki analizi, veri analizi,
• Avrupa Birliği destek mekanizmaları ve uygulamaları,
• Fizibilite çalışmaları, proje hazırlama, satın alma usulleri, izleme değerlendirme, raporlama,
kayıt tutma, ihale dosyalarının hazırlanması ve izleme bilgi sistemlerinin kullanılması,
• Kalkınma kuramları, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası kalkınma, rekabetçilik ve
kümelenme analizi,
• Kent sosyolojisi ve sosyal kalkınma,
• Bölgesel yatırım olanakları ve bölgesel program tanıtımı, tanıtım ve yatırım stratejileri,
• Kentsel altyapı ve çevre altyapısı, atık ve arıtma sistemleri uygulamaları,
• Akıllı kent sistemleri uygulamaları,
• Kırsal kalkınma, tarım politikaları ve tarım ekonomisi,
• Kentsel ve bölgesel düzeyde akıllı odaklanma stratejilerinin hazırlanması ve uygulanması,
• Yenilenebilir enerji kaynakları (jeotermal, rüzgar, güneş ve hidroelektrik enerjisi) planlaması,
üretimi, yönetimi ve uygulaması
konularında bilgi/deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek.
3. İÇ DENETÇİ İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI
3.1. İç Denetçi için Sınava Giriş Şartları
a) Üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler,
istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge
planlama, mühendislik dallarından veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
b) ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS, e-YDS)
İngilizce dilinden son başvuru tarihi itibariyle son 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 puan almış veya
geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen 25.02.2016 tarihinde yayımlanan ÖSYM
Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerliğinde yer alan (CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik)
uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,
c) Kamuda veya özel sektörde denetim elemanı olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,
ç) Kamu iç denetim sertifikası veya uluslararası eşdeğerliği bulunan iç denetim
sertifikalarından birine sahip olmak.
3.2. İç Denetçi için Tercih Nedenleri
Aşağıdaki niteliklerden bir veya birkaçını haiz olmak ve bunu belgelemek hem
başvuruların değerlendirilmesi aşamasında hem de Sınav Kurulu tarafından yapılacak
değerlendirmelerde dikkate alınacaktır. Adayların bu konuda sahip oldukları belgeleri başvuruyla
birlikte sunması gerekmektedir.
a) Yüksek lisans ve/veya doktora derecesine sahip olmak.
b) Birden fazla yabancı dili iyi derecede bilmek ve belgelendirmek (ÖSYM tarafından
kabul edilen yabancı dil puanı/belgesi dikkate alınacaktır.).
c) İç denetim alanında birden fazla ulusal/uluslararası geçerliliği olan sertifikaya sahip
olmak.
3.3. İç Denetçi Adaylarının Puanlama Kriterleri
İç denetçi pozisyonuna başvuracak adaylar Tablo 3’te belirtilen ölçütlere göre
değerlendirilecektir.
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Tablo 3: İç Denetçi Adaylarının Puanlama Kriterleri
İç Denetçi
Puanlama Ölçütleri

Ölçütlerle ilgili Gösterge

Puanlamadaki Ağırlığı

5 yıl ve üzerindeki deneyim süresi dikkate
alınır. (5 yıl için 80 puan ve ilave her bir 5 yıl
için 100 puana tamamlayacak şekilde 10 puan
verilir.)

%40

Yabancı Dil Puanı

70 ve üzerindeki puan dikkate alınır.

%40

Yüksek Lisans

Yüksek lisans yapmış ve bunu belgelemiş
olan adaya 4 puan verilecektir.

%4

Doktora

Doktora yapmış ve bunu belgelemiş olan
adaya 6 puan verilecektir.

%6

İkinci Yabancı Dil Puanı

Buna ilişkin 70 ve üzerindeki YDS puanı
veya eşdeğerliği bulunan sınav puanları
dikkate alınır.

%5

Belirli Konularda Bilgi,
Deneyim ve/veya Sertifika

Başvurulan pozisyon için ilanda tercih nedeni
olarak belirtilen bilgi, deneyim ve/veya
sertifikayı belgelendirmek gerekir. Birden
fazla tercih sebebine sahip olmak adayın
toplam
puanlamasındaki
ağırlığını
değiştirmez.

%5

Deneyim Yılı
(Belgelenmek kaydıyla)

4. BAŞVURU
4.1. Başvuru Şekli ve Yeri:
Başvurular, 23 Ekim 2020 - 09 Kasım 2020 tarihleri arasında sinavbasvuru.sanayi.gov.tr
internet adresinde bulunan Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından
yapılacaktır.
Başvurular, "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle
elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih
nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru formunun ilgili
bölümlerine eklemeleri zorunludur.
Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun
olmayan başvurular ile elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul
edilmeyecektir.
Tablo 4: Elektronik Ortamda Yapılacak Başvurularda Adaylar için Kontrol Listesi
Uzman Personel

İç Denetçi

1

Özgeçmiş ve Fotoğraf

Belge

✓

✓

2

Diploma ya da Mezuniyet Belgesi

✓

✓

3

2019 veya 2020 yılı KPSS Sonuç Bilgileri

✓

‐

4

Uzman personel ve iç denetçi adayları için Yabancı Dil Seviye
Tespit Sınavı (YDS) sonuç belgesi ya da buna denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen uluslararası geçerliliği
bulunan yabancı dil belgesi

✓

✓

5

Tercih sebeplerini taşıdığını gösterir belgeler

✓

✓

6

Adli Sicil Kaydı

✓

✓

7

Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, muaf veya
erteletmiş olduğunu gösteren belge

✓

✓
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İç denetçi adayları için kamuda veya özel sektörde denetim
8

elemanı olarak en az 5 (beş) yıl fiilen çalışmış olduğunu

‐

✓

‐

✓

gösterir belge
9

İç denetçi adayları için kamu iç denetim sertifikası veya
uluslararası eş değerliği bulunan iç denetim sertifikası

Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için
yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvuruya eklenen bilgi ve belgelerin doğru ve gerçeğinin aynısı olduğunu başvuru sahibi
kabul ve beyan etmiş sayılır.
Sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra
sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi
bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenen kişiler yarışma sınavına alınmaz. Bunlardan sınava girmiş
olanların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit
edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep
edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazlar, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından
itiraz tarihinden itibaren 5 gün içinde belirlenecek 3 kişilik bir komisyon tarafından en geç 1 hafta
içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla 15 güne kadar
uzatılabilir.
4.2. Başvuruların değerlendirilmesi:
Uzman pozisyonu için başvuranlar KPSS puanına göre (P1, P2 veya P3 puanından en
yüksek olanı dikkate alınır); iç denetçi pozisyonu için başvuranlar ise Tablo 3’te belirtilen
değerlendirme ölçütleri doğrultusunda sıralanır. Alım yapılacak pozisyonların her biri için yapılan
sıralamaya göre ilk 5 (beş) aday çağrılacak şekilde yarışma sınavına katılacaklar belirlenir ve
Ajansın internet sitesinde ilan edilir. Değerlendirme sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana
sahip olan adaylar da yarışma sınavına davet edilir.
5. SINAV
5.1. Sınava Giriş Yeri ve Tarihi
Ajansa yapılan başvurular üzerinde Genel Sekreterlikçe yapılacak ön değerlendirme
sonrasında yarışma sınavına katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve
yer bilgileri 16 Kasım 2020 tarihinden itibaren Ajansın www.daka.org.tr internet sitesinden ilan
edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Yarışma sınavı 3 Aralık 2020 tarihinde Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Şerefiye Mah.
Cumhuriyet Cad. 943. Sok. No: 1 65140 İpekyolu / Van adresinde yapılacaktır.
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar mülakat tarihinde nüfus cüzdanı veya sürücü
kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle birlikte mülakatın yapılacağı yerde
hazır bulunacaklardır.
5.2. Yarışma Sınavının Yapılışı
Yarışma sınavı “sözlü sınav” şeklinde yapılacaktır.
Sınav kurulu üyeleri sözlü sınavda adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki
tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, kavrayış,
ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve
tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her
adaya ayrı ayrı not verir.
Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan
talep edebilir.
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5.3. Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir.
Sınav başarı notu, 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puandır.
Sınavda 70 puan ve üzerinde not alan adayların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından
fazla ise en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak ilan edilen pozisyon
sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilecektir.
Yarışma sınavında 70’in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için
kazanılmış hak teşkil etmez.
Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar
arasından boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan
durumlarda asıl adayların göreve başlamaması veya göreve başladıktan sonra söz konusu
pozisyonun 6 (altı) ay içinde herhangi bir nedenle boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre
istihdam edilebilir.
Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.
Sınav Kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde boş pozisyon
sayısından daha az sayıda personel alma, yeterli niteliğe sahip aday bulunamadığı durumlarda
personel istihdam etmeme hakkına sahiptir.
5.4. Sınav Sonuçlarının Duyurulması
Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları Sınav Kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal
ettirildiği tarihten sonra yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Ajansın
www.daka.org.tr internet sitesinde ilan edilir ve göreve başlama çağrısı ile birlikte kazanan
adaylara yazılı olarak bildirilir.
6. SÖZLEŞME SÜRECİ VE DENEME SÜRESİ
Yarışma sınavını kazananların Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin
yapılabilmesi için ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip
15 (on beş) gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir.
Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir bir belgeyle, ispatı mümkün
bir makul sebep olmaksızın 15 (on beş) gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat
adreslerinde bulunmamaları veya başka bir sebeple kendilerine tebligat yapılamamış olanların
görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün zorunlu sebepler nedeniyle göreve
başlamama hali 2 (iki) ayı aşamaz.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, giriş sınavında hile
yaptığı, sahte belge ibraz ettiği, herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilen adayların
sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz.
Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların
görevlendirme onayları derhal iptal olunarak sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep
edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile 2 (iki) ayı deneme süresi olmak üzere,
Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş akdi yapılır. Deneme
süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi, Yönetim Kurulunun
kararı ile bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. Kişinin çalıştığı günlere
ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır.
Kamuoyuna ilanen duyurulur.
7663/1-1
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İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu” ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme
ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve “4857 sayılı İş Kanunu” hükümlerine göre tam
zamanlı Öğretim Elemanı alınacaktır.
Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar; Doçentlik Belgesi ve bilimsel yayın ve
çalışmalarını kapsayan 6 (Altı) takım; Doçent kadrosuna müracaat edecek adayların ise 5 (Beş )
takım bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan yayın dosyaları ile birlikte (CD veya USB olabilir)
Rektörlük “Personel Daire Başkanlığı”na şahsen veya posta aracılığı ile müracaat edeceklerdir.
Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların “İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik
Atama ve Yükseltme Kriterlerini” sağlaması gerekmektedir.
Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar ilgili Fakülte Dekanlıkları’na/
Yüksekokul Müdürlükleri’ne şahsen veya posta aracılığı ile müracaat edeceklerdir.
Başvuru Esnasında İstenilen Belgeler
Müracaat edecekleri kadroyu belirtir
- Dilekçe
- Nüfus cüzdanı örneği
- YÖK formatında özgeçmiş
- 2 adet fotoğraf
- Öğrenim Durumunu belirtir Diploma (Onaylı, yurt dışından alınan diplomalar için
Denklik Belgesi)
- Dil Belgesi (İngilizce Programlara Yapılacak Başvurular İçin)
- Postadaki gecikmeler ve eksik yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
- Başvurular ilanın yayım tarihi itibariyle Onbeş (15) gündür.
İlgililere duyurulur.
Birimi

Bölüm/Program

Anabilim Dalı/

Kadro

Program

Unvanı

-

Prof. Dr.

Adet

Anadolu BİL
Meslek

Gıda Teknolojisi

1

Yüksekokulu
Anadolu BİL
Meslek
Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri
Meslek
Yüksekokulu
Uygulamalı
Bilimler
Yüksekokulu
Uygulamalı
Bilimler
Yüksekokulu

Elektronik
Teknolojisi

Tıbbi Laboratuvar
Teknikleri Programı

-

-

Yönetim Bilişim

Yönetim Bilişim

Sistemleri

Sistemleri

Dr. Öğr.
Üyesi

Dr. Öğr.
Üyesi

1

1

Aranan Nitelikler

Doçentliğini Biyokimya alanında almış olmak ve bu
alanda çalışmalar yapmış olmak.

Doktorasını Elektronik Mühendisliği alanında yapmış
ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Doktorasını Biyokimya alanında yapmış ve bu
alanda çalışmalar yapmış olmak.
Doçentliğini Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim

Prof. Dr.

1

Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar
yapmış olmak.
Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği,

Yönetim Bilişim

Yönetim Bilişim

Dr. Öğr.

Sistemleri

Sistemleri

Üyesi

1

Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Eğitimi alanında Doktora yapmış olmak.
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Uygulamalı
Bilimler
Yüksekokulu
İletişim Fakültesi
İletişim Fakültesi

İletişim Fakültesi

İletişim Fakültesi

Fen Edebiyat
Fakültesi
Güzel Sanatlar
Fakültesi
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Yönetim Bilişim

Yönetim Bilişim

Dr. Öğr.

Sistemleri

Sistemleri

Üyesi

Radyo Televizyon

Radyo Televizyon ve

ve Sinema

Sinema

Radyo Televizyon

Radyo Televizyon ve

ve Sinema

Sinema

Görsel İletişim

Görsel İletişim

Dr. Öğr.

Tasarımı

Tasarımı

Üyesi

Prof. Dr.
Doç. Dr.

Yeni Medya ve

Yeni Medya ve

Dr. Öğr.

İletişim

İletişim

Üyesi
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1

1
1

Matematik, İstatistik, Sayısal Yöntemler veya
Ekonometri alanında Doktora yapmış olmak.
Doçentliğini Radyo Televizyon ve Sinema alanından
almış ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
Doçentliğini Radyo Televizyon ve Sinema alanından
almış ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
Doktorasını / Sanatta Yeterliliğini Grafik Tasarımı

1

Anabilim / Anasanat Dalında almış olmak, bu alanda
çalışmalar yapmış olmak.
Doktorasını Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım

1

alanlarından birinden almış olmak ve bu alanlarda
çalışmalar yapmış olmak.
Doçentliğini Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

Psikoloji

Sosyal Psikoloji

Prof. Dr.

1

İngiliz Dili ve Edebiyatı alanından almış olmak ve bu
alanda çalışmalar yapmış olmak.

Sanat Yönetimi

Sanat ve Kültür
Yönetimi

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Sahne Sanatları alanından almış ve
Sahne Yönetimi’nde en az 5 yıl çalışmış olmak
Güzel Sanatlar Fakültelerinin Resim alanında Lisans

Güzel Sanatlar
Fakültesi

Grafik Tasarım

Grafik Tasarım

Doç. Dr.

1

diplomasına sahip olmak ve aynı alanda Yüksek
lisans ve Sanatta Yeterlilik yapmış olmak. Plastik
Sanatlar alanında Doçentlik belgesine sahip olmak.
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği veya Turizm

Güzel Sanatlar

Gastronomi ve

Gastronomi ve

Dr. Öğr.

Fakültesi

Mutfak Sanatları

Mutfak Sanatları

Üyesi

1

İşletmeciliği alanında Lisans Diplomasına sahip
olmak, ilgili alanlarda (İşletme, turizm işletmeciliği
vb.) Doktora yapmış olmak.
İnşaat Mühendisliği alanında Doçentlik veya

Mühendislik

İnşaat Mühendisliği

Fakültesi

(İngilizce)

Doktorasını yapmış olmak ve bu alanda çalışmalar
İnşaat Mühendisliği

Prof. Dr.

1

yapmış olmak. YDS veya eşdeğerliliği YÖK
tarafından kabul edilen dil sınavlarından 80 ve üzeri
dil puanına sahip olmak.
İnşaat Mühendisliği alanında Doçentlik veya

Mühendislik

İnşaat Mühendisliği

Fakültesi

(İngilizce)

Doktorasını yapmış olmak ve bu alanda çalışmalar
İnşaat Mühendisliği

Doç. Dr.

1

yapmış olmak. YDS veya eşdeğerliliği YÖK
tarafından kabul edilen dil sınavlarından 80 ve üzeri
dil puanına sahip olmak.
İnşaat Mühendisliği alanında Doktora yapmış olmak

Mühendislik

İnşaat Mühendisliği

Fakültesi

(İngilizce)

İnşaat Mühendisliği

Dr. Öğr.
Üyesi

1

ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak. YDS veya
eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen dil
sınavlarından 80 ve üzeri dil puanına sahip olmak.
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında

Mühendislik
Fakültesi

Elektrik Elektronik
Mühendisliği
(İngilizce)

Doçentlik veya Doktorasını yapmış olmak ve bu
Elektrik Tesisleri

Prof. Dr.

1

alanda çalışmalar yapmış olmak. YDS veya
eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen dil
sınavlarından 80 ve üzeri dil puanına sahip olmak.
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Bilgisayar Mühendisliği alanında Doçentlik veya
Mühendislik

Bilgisayar

Fakültesi

Mühendisliği

Doktorasını yapmış olmak ve bu alanda çalışmalar

Bilgisayar
Mühendisliği

Prof. Dr.

1

yapmış olmak. YDS veya eşdeğerliliği YÖK
tarafından kabul edilen dil sınavlarından 80 ve üzeri

(İngilizce)

dil puanına sahip olmak.
Bilgisayar Mühendisliği alanında Doçentlik veya
Mühendislik

Bilgisayar

Fakültesi

Mühendisliği

Bilgisayar
Mühendisliği

Doktorasını yapmış olmak ve bu alanda çalışmalar
Doç. Dr.

1

(İngilizce)

yapmış olmak. YDS veya eşdeğerliliği YÖK
tarafından kabul edilen dil sınavlarından 80 ve üzeri
dil puanına sahip olmak.

Mühendislik

Bilgisayar

Fakültesi

Mühendisliği

Bilgisayar
Mühendisliği
(İngilizce)

Bilgisayar Mühendisliği alanında Doktora yapmış
Dr. Öğr.
Üyesi

1

olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak. YDS
veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen dil
sınavlarından 80 ve üzeri dil puanına sahip olmak.
Yazılım Mühendisliği alanında Doçentlik veya

Mühendislik

Yazılım

Fakültesi

Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği

Prof. Dr.

1

Doktorasını yapmış olmak veya Yazılım
Mühendisliği alanında Doçentlik belgesine sahip
olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
Sayısal Yöntemler alanında Doçentlik veya

Mühendislik

Yazılım

Fakültesi

Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği

Doç. Dr.

1

Doktorasını yapmış olmak, Yönetim Bilişim
Sistemleri alanında Doçentlik belgesine sahip olmak
ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik

Yazılım

Fakültesi

Mühendisliği

Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi
(İngilizce
Program)

Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi
(İngilizce
Program)

Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi
(İngilizce
Program)

Yazılım Mühendisliği

Temel Tıp Bilimleri

Biyoistatistik ve Tıp

Bölümü

Bilişimi Anabilim Dalı

Temel Tıp Bilimleri

Biyoistatistik ve Tıp

Bölümü

Bilişimi Anabilim Dalı

Dr. Öğr.
Üyesi
Prof. Dr.

1

1

Yazılım Mühendisliği alanında Doktora yapmış
olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
Biyoistatistik Alanında Doçentlik belgesine sahip
olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
Biyoistatistik Alanında Doçentlik belgesine sahip

Prof. Dr.

1

olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak. YDS
veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen dil
sınavlarından 80 ve üzeri dil puanına sahip olmak.

Temel Tıp Bilimleri

Biyoistatistik ve Tıp

Bölümü

Bilişimi Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

Biyoistatistik Alanında Doçentlik belgesine sahip
olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
Biyoistatistik Alanında Doçentlik belgesine sahip

Temel Tıp Bilimleri

Biyoistatistik ve Tıp

Bölümü

Bilişimi Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak. YDS
veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen dil
sınavlarından 80 ve üzeri dil puanına sahip olmak.

Temel Tıp Bilimleri

Biyoistatistik ve Tıp

Dr. Öğr.

Bölümü

Bilişimi Anabilim Dalı

Üyesi

1

Biyoistatistik Alanında Doktora belgesine sahip
olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
Biyoistatistik Alanında Doktora belgesine sahip

Temel Tıp Bilimleri

Biyoistatistik ve Tıp

Dr. Öğr.

Bölümü

Bilişimi Anabilim Dalı

Üyesi

1

olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak. YDS
veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen dil
sınavlarından 80 ve üzeri dil puanına sahip olmak.
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Tıbbi Biyokimya alanında Doktora veya tıpta

Tıp Fakültesi
(İngilizce
Program)

Temel Tıp Bilimleri
Bölümü

Tıbbi Biyokimya

Dr. Öğr.
Üyesi

uzmanlık belgesine sahip olmak ve bu alanda
1

çalışmalar yapmış olmak. YDS veya eşdeğerliliği
YÖK tarafından kabul edilen dil sınavlarından 80 ve
üzeri dil puanına sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

Dr. Öğr.

Bölümü

Anabilim Dalı

Üyesi

Cerrahi Tıp Bilimleri
Bölümü
Dahili Tıp Bilimleri
Bölümü
Dahili Tıp Bilimleri
Bölümü
Dahili Tıp Bilimleri
Bölümü

Plastik, Rekonstrüktif
ve Estetik Cerrahisi
Anabilim Dalı

Dr. Öğr.
Üyesi

1

1

Hastalıkları Anabilim
Dalı
Deri ve Zührevi
Hastalıkları Anabilim
Dalı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında Doçentlik
Doç. Dr.

1

yapmış olmak.
Dr. Öğr.
Üyesi
Dr. Öğr.
Üyesi

2

Dahili Tıp Bilimleri

Hastalıkları ve Klinik

Dr. Öğr.

Bölümü

Mikrobiyoloji

Üyesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji Anabilim

Bölümü

Dalı

uzmanlık belgesine sahip olmak ve bu alanda
çalışmalar yapmış olmak.
Deri ve Zührevi Hastalıkları alanında tıpta uzmanlık

2

belgesine sahip olmak ve bu alanda çalışmalar
yapmış olmak.
Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji alanında tıpta

1

uzmanlık belgesine sahip olmak ve bu alanda
çalışmalar yapmış olmak.

Anabilim Dalı
Tıp Fakültesi

belgesine sahip olmak ve bu alanda çalışmalar
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında tıpta

Enfeksiyon
Tıp Fakültesi

tıpta uzmanlık belgesine sahip olmak ve bu alanda
çalışmalar yapmış olmak.

Dalı
Çocuk Sağlığı ve

sahip olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi alanında

Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Anabilim

Göğüs Cerrahisi alanında tıpta uzmanlık belgesine

Kardiyoloji alanında tıpta uzmanlık belgesine sahip
Prof. Dr.

1

olmak. Kardiyoloji Alanında Doçentlik Belgesine
sahip olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Spor Bilimleri

Beden Eğitimi ve

Beden Eğitimi ve

Dr. Öğr.

Fakültesi

Spor Öğretmenliği

Spor Öğretmenliği

Üyesi

Doktorasını Spor Bilimleri Temel Alanı veya alt
1

alanlarından birinden almış olmak bu alanda
çalışmalar yapmış olmak.

İLGİLİ BİRİMLERE AİT İLETİŞİM BİLGİLERİ
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ FLORYA HALİT AYDIN KAMPÜSÜ
Adres : Beşyol Mah. İnönü Cad. No: 38 Sefaköy / Küçükçekmece - İSTANBUL
TLF : 0212 444 1 428
İLGİLİ BİRİM
İ.A.Ü Personel Daire Başkanlığı
Güzel Sanatlar Fakültesi
Tıp Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İletişim Fakültesi
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Yabancı Diller Yüksekokulu

TELEFON
0212 444 1 428
0212 444 1 428
0212 444 1 428
0212 444 1 428
0212 444 1 428
0212 444 1 428
0212 444 1 428
0212 444 1 428
0212 444 1 428
0212 444 1 428

DÂHİLİ
11901
21011
50010
20010
25010
41806
23410
40010
56003
40013
7859/1-1

2 Ekim 2020 – Sayı : 31262

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 105

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:
- Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. Maddesi uyarınca “ Öğretim
Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi
Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili hükümleri
uyarınca “Tam Zamanlı” “Öğretim Elemanı” istihdamı yapılacaktır.
Adayların aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte şahsen veya posta ile ilgili Fakülte /
Yüksekokullara başvuru yapmaları gerekmektedir.
1 - Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Unvanı ve adayın
iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vs.) açıkça belirtilecektir.
2 - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3 - Özgeçmiş,
4 - Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
5 - Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)
6 - Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca
denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)
7 - Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)
8 - ALES Belgesi
9 - 4 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
10 - Yabancı Dil Belgesi (Öğretim dili İngilizce olan programlar için en az 80 puan
alması gerekir)
11 - Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı
belge)
12 - Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge)
İlgililere duyurulur.
SINAV TAKVİMİ
İlk Başvuru

02.10.2020

Giriş Sınavı

22.10.2020

Son Başvuru (Mesai Bitimi)

16.10.2020

Giriş Sınav Saati

10:00

Ön Değerlendirme Sonuç İlanı

20.10.2020

Giriş Sınav Yeri

İAÜ Florya Halit Aydın Yerleşkesi

Nihai Değerlendirme Sonuç

26.10.2020

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi: www.aydin.edu.tr

Birimi

Bölüm

Kadro
Unvanı

Adet

ALES

YABANCI
DİL

Aranan Nitelikler
Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım
Mühendisliği, Bilişim Sistemleri
Mühendisliği, Bilgisayar

Anadolu BİL

Bilgisayar

Meslek

Programcılığı

Yüksekokulu

(İngilizce)

Bilimleri Bölümlerinin birinden
Öğr.
Gör.

2

70

80

mezun olmak ve alanında tezli
yüksek lisans yapmış olmak.
YDS veya eşdeğerliliği YÖK
tarafından kabul edilen dil
sınavlarından 80 ve üzeri dil
puanına sahip olmak.
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Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım
Mühendisliği, Bilişim Sistemleri

Anadolu BİL
Meslek
Yüksekokulu

Bilgisayar

Öğr.

Programcılığı

Gör.

Mühendisliği, Bilgisayar
1

70

-

Bilimleri lisans bölümlerinin
birinden mezun olmak ve
alanında tezli yüksek lisans
yapmış olmak.
Makine Mühendisliği, İmalat
Mühendisliği, Metalurji ve
Malzeme Mühendisliği, Makine

Anadolu BİL

Öğr.

Meslek

Gör.

Yüksekokulu

ve İmalat Mühendisliği,
1

70

-

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
veya Makine Eğitimi lisans
mezunu olmak. Alanında tezli
yüksek lisans yapmış ve en az 2
yıl tecrübe sahibi olmak.

Makine

Makine Mühendisliği, İmalat
Mühendisliği, Metalurji ve
Malzeme Mühendisliği, Makine
ve İmalat Mühendisliği,

Anadolu BİL

Öğr.

Meslek

Gör

Yüksekokulu

1

70

-

Malzeme bilimi ve Mühendisliği
veya Makine Eğitimi lisans
mezunu olmak. En az tezli
yüksek lisans yapmış ve CNC
Torna ve CNC Freze konularında
tecrübe sahibi olmak.

Anadolu BİL
Meslek
Yüksekokulu

Radyo, Sinema ve Televizyon
Fotoğrafçılık ve

Öğr.

Kameramanlık

Gör.

1

70

-

Bölümü Lisans mezunu olmak ve
Film Tasarımı alanında Tezli
Yüksek Lisans yapmış olmak.
Uçak gövde motor veya uçak

Anadolu BİL
Meslek
Yüksekokulu

Uçak

Öğr.

Teknolojisi

Gör.

elektrik-elektronik
2

70

-

bölümlerinden birinden lisans
mezunu olmak. En az tezli
yüksek lisans yapmış olmak
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Kimya bölümü lisans mezunu
olmak. Eczacılık, Farmakoloji,
Kimya, Analitik Kimya, Organik
Sağlık

Kimya alanlarının birinden Tezli

Hizmetleri

Eczane

Öğr.

Meslek

Hizmetleri

Gör.

1

70

yüksek lisans diplomasına sahip

-

olmak ve belgelendirmek

Yüksekokulu

kaydıyla en az beş yıl
Yükseköğretim Kurumlarında
ders vermiş olmak, tercihen
doktora yapıyor olmak
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği
veya Gastronomi ve Mutfak
Sanatları alanında Lisans

Güzel Sanatlar

Gastronomi ve

Fakültesi

Mutfak
Sanatları

Öğr.
Gör.

Diplomasına sahip olmak.
1

70

-

Gastronomi ve Mutfak Sanatları
alanında Tezli Yüksek Lisans
yapmış olmak ve mutfak
uygulamaları konusunda
deneyimli olmak.
Lisans mezunu olmak. Dil Bilimi

Yabancı Diller
Yüksekokulu

İngilizce
Hazırlık
Programı

Öğr.
Gör.

alanında tezli yüksek lisans
1

70

80

yapmış olmak ve Yükseköğretim
Kurumlarında en az 5 yıl ders
vermiş olmak

İLGİLİ BİRİMLERE AİT İLETİŞİM BİLGİLERİ
İSTANBUL

AYDIN

ÜNİVERSİTESİ

FLORYA

HALİT

AYDIN

KAMPÜSÜ

REKTÖRLÜĞÜ
Adres: Beşyol Mah. İnönü Cad. No: 38 Sefaköy / Küçükçekmece - İSTANBUL
İLGİLİ BİRİM

TELEFON

DAHİLİ

Güzel Sanatlar Fakültesi

0212 444 1 428

21011

Adalet Meslek Yüksekokulu

0212 444 1 428

23410

Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu

0212 444 1 428

40010

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

0212 444 1 428

56003
7782/1-1
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İstanbul İli Sarıyer Belediye Başkanlığından:
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALIM İLANI
Sarıyer Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi
olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı,
sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak
kaydıyla boş zabıta memuru kadrolarına zabıta memuru alımı yapılacaktır.
S.

Kadro

No

Unvanı

Sınıfı

Derecesi

Kadro

Niteliği

Adedi

Cinsiyeti

KPSS

KPSS

Puan

Taban

Türü

Puanı

Yerel Yönetimler Ön Lisans
1

Zabıta
Memuru

GİH

9

9

programından mezun olmak,
en az B sınıfı sürücü belgesine

Kadın/Erkek

KPSS
P93

60

sahip olmak,
Adalet Ön Lisans
2

Zabıta
Memuru

GİH

10

3

programından mezun olmak,
en az B sınıfı sürücü belgesine

Kadın/Erkek

KPSS
P93

60

sahip olmak,
Yerel Yönetimler Ön Lisans
programından mezun olmak,
3

Zabıta
Memuru

GİH

8

3

İngilizce YDS’de En Az (C)
düzeyinde puan almış olmak,

Kadın/Erkek

KPSS
P93

60

en az B sınıfı sürücü belgesine
sahip olmak,

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadroları için yapılacak
başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.
1 - BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi’nin (a) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara
sahip olmaları gerekmektedir.
a. Türk vatandaşı olmak.
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c. Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesi’nde 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.

2 Ekim 2020 – Sayı : 31262

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 109

d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
2 - BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
a. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu
öğrenimle ilgili olarak ön lisans 2018-KPSSP93 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan
(KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, 60 puan ve üzeri KPSS
puanını almış olmak.
b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak.
c. 657 sayılı Kanunun 48. maddesi’nin (a) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye
Zabıta Yönetmeliği’nin 13/a maddesi’nde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına
başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak
kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden
fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg.dan fazla fark olmamak. (Boy ve kilo tespitleri
belediyemizce yapılacaktır.)
d. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
e. 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen
tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
f. Yabancı Dil Sınavı şartı aranan kadrolar için YDS İngilizce sınavından en az (C)
seviyesinde puan almış olması gerekmektedir.
3 - BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
1.

Başvuru

Formu

Kurumumuzdan

veya

Belediyemizin

internet

sayfasından

(http://www.sariyer.bel.tr) temin edeceklerdir.
2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet’ten
alınan kare kodlu öğrenim belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik
edilebilir),
4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı
ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
5. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar
çıktısı,
6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
8. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir),
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9. Yabancı Dil Sınavı şartı aranan kadrolar için İngilizce YDS sonuç belgesinin doğrulama
kodlu bilgisayar çıktısı veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir
belgenin aslı veya noter onaylı örneği,
10. 3 fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)
4 - BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
• Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 02 Kasım - 06 Kasım 2020 tarihleri arasında mesai
saatleri içerisinde (mesai günlerinde saat 10:00-16:00 arasında) Pınar Mahallesi, Günyüzü Sokak
No: 2 - Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan Sarıyer Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
• Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.
• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.
5 - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
İLANI:
T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar
KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her
bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır.
a. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır.
b. Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı
başvuruların değerlendirilmesini müteakip Belediyemizin www.sariyer.bel.tr resmi internet
sayfasından ilan edilecektir.
c. Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve
adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi”
gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
d.

Sınava

katılma

hakkı

elde

edemeyen

adaylara

herhangi

bir

bildirimde

bulunulmayacaktır.
e. Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim
bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan
adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın
sorumluluğundadır.
f. Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın
ulaşmamasından Sarıyer Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır.
6 - SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü ve uygulamalı
sınav 19 Kasım 2020 günü saat 09.30’ da başlamak üzere Pınar Mahallesi, Günyüzü Sokak No: 2
- Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan Sarıyer Belediye Başkanlığı Hizmet Binası 5 kat Brifing
Salonunda yapılacaktır. Sözlü ile uygulamalı sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün
sınava devam edilecektir.
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Belediye, başvurulardan KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı
adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sınava
çağıracaktır.
Sınav Konuları:
Sözlü Sınav:
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
ç) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konularını kapsar.
Uygulamalı Sınav:
Kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi
özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.
7 - SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ:
a. Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er
puan olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılır.
b. Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50 si, uygulamalı sınavın %50 si alınarak sınav
puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
c. Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (b) bendinde belirtilen sınav puanı
ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyenin internet
adresinde ilan edilecektir.
d. Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek
olana öncelik tanınır.
e. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl
aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri
Belediyenin internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat
yapılacaktır.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi
gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan olunur.
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Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
Üniversitemizin çeşitli bölümlerinde görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim
Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara
öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili yönetmelik hükümlerine göre asgari
başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla üniversitemiz web sitesinde belirtilen evrakları süresi
içerisinde Üniversite Meydanı, No: 2, Mustafapaşa, Ürgüp/Nevşehir’de bulunan Üniversitemiz
rektörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde,
adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Kişi bundan doğan bir hak iddia edemez.
Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içerisinde yapılmayan, posta ve
e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular şahsen yapılacaktır. Bir kişi
birden fazla kadroya başvuramaz.
Doktor öğretim üyesi kadrosu için gerekli belgeler;
1. Başvuru formu.
2. YÖK formatında özgeçmiş.
3. Yayın listesi.
4. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi.
5. T.C. kimlik kartı / Nüfus cüzdanı örneği.
6. 2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı/soyadı ve başvurulan kadro
yazılacaktır).
7. Erkek adaylar askerlik belgelerinin tasdikli örneğini.
8. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD kaydı.
Fakülte/Enstitü/
Yüksekokul

Bölüm/Program

Kadro

Kadro

Özel Şartlar

Unvanı

Sayısı

Diş Hekimliği

Temel Tıp

Dr. Öğr.

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Uzmanlığını

Fakültesi

Bilimleri

Üyesi

Diş Hekimliği

Temel Tıp

Dr. Öğr.

Fakültesi

Bilimleri

Üyesi

Uygulamalı Bilimler

Havacılık

Dr. Öğr.

alanda almış olmak. Bir yükseköğretim

Yüksekokulu

Yönetimi

Üyesi

kurumunda en az iki yarıyıl ders vermiş

Biyokimya alanında almış olmak.
Doktora derecesini Anatomi alanında almış
olmak.

1
1

Doktora derecesini Turizm ile ilgili bir
1

olmak.

—— • ——
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Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLARA PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuracak adayların,
09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim
Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri
tamamlaması gerekmektedir. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Bir kişi birden
fazla kadroya başvuramaz.
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Sınav Takvimi:
İlk Başvuru Tarihi
: 02.10.2020
Son Başvuru Tarihi
: 16.10.2020
Ön Değerlendirme Tarihi : 17.10.2020
Sınav Tarihi
: 19.10.2020
Sonuç Açıklama Tarihi
: 20.10.2020
Posta Adresi
: Kapadokya Üniversitesi, 50420, Mustafapaşa-Ürgüp/Nevşehir
Öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi kadrosu için gerekli belgeler;
1. Başvuru Dilekçesi (Başvurdukları Bölüm Adı, İlan Tarihi, Yazışma Adresi ve Telefon
Numaralarını İçeren Başvuru Dilekçesi)
2. Başvuru formu,
3. ALES sonuç belgesi,
4. ALES muafiyeti için görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet
belgesi ve atama olur yazısı,
5. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavından ve/veya
eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge,
6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
7. Özgeçmiş,
8. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
9. Lisans/Lisansüstü Mezuniyet Belgeleri (onaylı belge veya e-Devlet üzerinden
alınabilir),
10. Lisans not dökümü (onaylı belge),
11. Son altı ayda çekilmiş 2 adet fotoğraf,
12. Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (onaylı belge veya e-Devlet üzerinden
alınabilir)
13. Lisans mezunlarının alanları ile ilgili 2 (iki) yıl iş tecrübesi olduğunu gösterir belge
(tecrübe şartı aranan kadrolar için Lisans mezuniyet sonrası, çalışılan iş ile ilgili SGK’dan
alınacak onaylı hizmet dökümü eklenmesi gerekmektedir. Belirtilen süreyi tamamlamaması
halinde başvuru kabul edilmeyecektir.),
14. Arşiv kayıtlı adli sicil kaydı (e-Devlet üzerinden alınabilir)
Fakülte/Enstitü/
Yüksekokul

Bölüm/Program

Kadro
Unvanı

Özel Şartlar

Kadro
Sayısı

ALES YDS

Beslenme ve Diyetetik lisans
Sağlık Bilimleri

Beslenme

Arş.

mezunu olmak. Alanında

Yüksekokulu

Diyetetik

Gör.

yüksek lisans yapmış veya

1

70

50

1

70

50

1

70

-

yapıyor olmak.
Sağlık Bilimleri

Beslenme

Öğr.

Yüksekokulu

Diyetetik

Gör.

Beslenme ve Diyetetik lisans
mezunu olmak. Alanında
yüksek lisans yapmış olmak.
Uçak Elektrik Elektronik

Kapadokya Meslek

Uçak

Öğr.

lisans mezunu olmak. Sivil

Yüksekokulu

Teknolojisi

Gör.

Havacılık alanında yüksek
lisans yapmış olmak.
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Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliği hükümleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma
Koşulları ve Uygulama Yönergesine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi
alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki
şartları taşımaları gerekmektedir.
Profesör adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir),
özgeçmişleri, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora ve
doçentlik belgelerinin suretleri, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, adli sicil kaydı, başlıca
araştırma eserini belirttiği yayın listesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan
atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta
yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 1 adet
fiziki dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 6 adet pdf formatında hazırlanmış olan CD veya
taşınır bellek ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvurmaları
gerekmektedir.
Doçent adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri,
noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik
belgelerinin suretleri, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, adli sicil kaydı, yabancı dil sınav
sonuç belgesi ile yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan
ve belgeleyen 1 adet fiziki dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet pdf formatında
hazırlanmış olan CD veya taşınır bellek ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen veya
posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden
ulaşılabilir), özgeçmişleri, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans,
doktora veya uzmanlık belgelerinin suretleri, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, adli sicil
kaydı, askerlik durum belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet fiziki dosya ile
bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet pdf formatında hazırlanmış olan CD veya taşınır bellek ile
ilgili birime şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.
Genel Şartlar;
* Adayların; www.odu.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web
sayfasından erişebilecekleri “Ordu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma
Koşulları ve Uygulama Yönergesi”ne göre puanlama tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve
yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
* Profesör adaylarının, Ordu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve
Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesinin 9. maddesinin (a) fıkrası uyarınca her bir doçentlik
temel alanı için asgari koşulların sağlandığına ilişkin bildirim beyannamesi ile başlıca araştırma
eseri beyan formunu doldurmaları gerekmektedir.
* Adayların yayın dosyalarında sundukları ulusal ve uluslararası makale ile bildirilerin
yayınlandığı dergilerin indekslerini gösteren belgeleri dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
* Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi),
çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri
gerekmektedir.
* Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin
onaylanmış olması gerekmektedir.
* 2547 Sayılı Kanun’un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında
başvuru yapılabilecek Dr. Öğr. Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
* Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında
görev yapanların uzmanlık belgelerini sunmak kaydıyla mecburi hizmet yükümlülüklerinin en geç
üç ay içinde bitireceklerini belgelendirmeleri zorunludur.
* Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır.
Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.
MÜRACAAT TARİHİ; İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.
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Unvanı

Adet Derece

Tarla Bitkileri /
Ziraat Fakültesi

Tahıllar ve Yemeklik

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri /
Fizyoloji
Temel Tıp Bilimleri /
Fizyoloji

Açıklama
Doçentliğini Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı

Doçent

1

1

Baklagiller
Tıp Fakültesi

Sayfa : 115

alanında almış olmak ve yerel mısır konusunda
çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi mezunu olmak. Leptin ve ghrelinin

Doçent

1

1

penisilin modeli epilepsi üzerine etkileri
konusunda çalışma yapmış olmak.

Doçent

1

1

Büyüme faktörleri konusunda veya Boşaltım
Fizyolojisi konusunda çalışma yapmış olmak.
Mycobacterium tuberculosis suşlarında eflüks

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri /
Tıbbi Mikrobiyoloji

Doçent

1

1

pompasını oluşturan gen ekspresyonlarının
çoklu ilaç direnç gelişimi üzerine etkisinin
araştırılması ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Diş Hekimliği

Klinik Bilimler /

Fakültesi

Ortodonti

Diş Hekimliği
Fakültesi

Ağız, Diş ve Çene

1

Fakültesi

Eskiçağ Tarihi

Fen Edebiyat

Tarih /

Fakültesi

Yakınçağ Tarihi

Fen Edebiyat

Kimya /

Fakültesi

Biyokimya

Fen Edebiyat

Türk Dili ve Edebiyatı/

Fakültesi

Yeni Türk Dili

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi alanında Doçentliğini
Doçent

1

1

Doçent

1

2

Doçent

1

1

Bölgesi üzerine çalışmaları bulunmak.
Doçent

1

1

Türk Dili alanında Doçentliğini almış olmak.
Profesör

1

1

Fen Bilgisi Eğitimi alanında Doçent unvanı almış
Doçent

1

1

olmak. Kavramsal Değişim ve Argümantasyon
konularında çalışmaları olmak.

Dr. Öğr.

Arap Dili ve Belagatı

Üyesi

Temel İslam Bilimleri alanında doktora yapmış
1

3

Sanatları /

Dr. Öğr.

Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak

Üyesi

olmak. Klasik Arap Edebiyatı, Şairleri ve
Divanları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Gastronomi ve Mutfak
Turizm

Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında
1

3

doktora yapmış olmak. Türk Mutfak Kültürü ile
ilgili çalışma yapmış olmak.

Sanatları

Uygulamaları

Çağatay Türkçesi ve Eski Anadolu Türkçesi
üzerine çalışmaları bulunmak.

Temel İslam Bilimleri /

Muhasebe ve Vergi

Doğal ve sentetik maddelerin biyokimyasal
analizleri üzerine çalışmaları bulunmak.

İlahiyat

Yüksekokulu

olmak. 19. Yüzyıl Orta ve Doğu Karadeniz
Kimya alanında Doçentliğini almış olmak.

Fen Bilgisi Eğitimi

Muhasebe ve Vergi /

Eskiçağ Tarihi alanında Doçentliğini almış olmak.
Tunç Çağı üzerine çalışmaları bulunmak.
Yakınçağ Tarihi alanında Doçentliğini almış

Fakültesi

Ünye Meslek

almış olmak. Bifosfonatların kemik greftlerine
etkisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Matematik ve Fen
Bilimleri Eğitimi /

Ortodontik Diş Hareketi konusunda çalışmalar
yapmış olmak.

Cerrahisi
Tarih /

Fakültesi

1

Klinik Bilimler /

Fen Edebiyat

Eğitim

Ortodonti alanında Doçentliğini almış olmak.
Doçent

Muhasebe ve Finansman alanında doktora
Dr. Öğr.
Üyesi

1

3

yapmış olmak. İç denetim, hile denetimi ve
muhasebe eğitimi konularında çalışmalar yapmış
olmak.
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Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:
2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili
maddelerine göre Üniversitemiz’e Öğretim Üyesi alınacaktır.
1 - Profesör kadrosu için adayların başvuru formuna (http://www.ilan.sakarya.edu.tr/
adresinden ulaşılabilir) fotoğraflı özgeçmişini, nüfus cüzdan suretini, Doçentlik Belgesini,
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri çerçevesinde yayın
listesini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitimöğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek
lisans çalışmalarını kapsayan dosyasını https://akb.sabis.sakarya.edu.tr adresinden giriş yaparak
pdf veya zip biçiminde yükleyip on-line başvuru yapmaları gerekmektedir.
2 - Doçent kadrosu için adayların başvuru formuna (http://www.ilan.sakarya.edu.tr/
adresinden ulaşılabilir) fotoğraflı özgeçmişini, nüfus cüzdan suretini, öğrenim belgelerini,
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri çerçevesinde yayın
listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını https://akb.sabis.sakarya.edu.tr
adresinden giriş yaparak pdf veya zip biçiminde yükleyip on-line başvuru yapmaları
gerekmektedir. Üniversitemiz Senato Kararına istinaden; doçentlik kadrolarına başvuranlardan,
doçentlik unvanını Üniversitelerarası Kurulca sözlü sınava tabi tutulmadan almış olan adaylar,
müracaat ettikleri doçent kadroları için Üniversitelerarası Kurulca oluşturulacak jüri üyelerince
sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Bu sınavdan başarılı olamayan adayların atamaları
yapılmayacaktır.
3 - Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen
Denklik Belgesi ile birlikte yüklenmesi gerekmektedir.
4 - Sakarya Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerine http://www.ilan.
sakarya.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
5- Başvurular on-line olarak "https://akb.sabis.sakarya.edu.tr" web sayfası üzerinden
alınacaktır. Kişisel beyana dayalı olarak sisteme yüklenen belgelerin aslı kurumumuz tarafından
istenildiğinde sunamayanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
6 - Son başvuru tarihi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş)
gündür. Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik ya da yanlış yapılan başvurular
kabul edilmeyecektir.
İLGİLİ BİRİM

ADET

DERECE

UNVANI

AÇIKLAMA
Eğitim Bilimleri (Eğitim Yönetimi) alanında
Doçent unvanı almış olmak. Eğitim yönetimi

EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

1

1

DOÇENT

EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

teftişi planlaması ve ekonomisi doktora
programından mezun olmak. Örgütsel zekâ,
örgütsel narsisizm ve sınıf yönetimi
konularında yayınları olmak.
Beşeri ve İktisadi Coğrafya alanında Doçent

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
COĞRAFYA BÖLÜMÜ

unvanı almış olmak. Şehir Coğrafyası, Nüfus
1

2

DOÇENT

Coğrafyası, Turizm Coğrafyası ile Web ve

BEŞERİ COĞRAFYA ANABİLİM DALI

Mobil Coğrafi Bilgi Sistemleri konularında

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Fizik alanında Doçent unvanı almış olmak.

bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
FİZİK BÖLÜMÜ
NÜKLEER FİZİK ANABİLİM DALI

1

2

DOÇENT

Teorik nükleer yapı fiziği ile deneysel nükleer
fizik alanında çalışmaları olmak.
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Matematiksel Analiz alanında Doçent unvanı
1

3

DOÇENT

almış olmak. CAT(k) ve hiperbolik uzaylar
üzerine çalışmalar yapmış olmak.

ANABİLİM DALI
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TARİH BÖLÜMÜ
TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ANABİLİM

1

1

DOÇENT

1

1

DOÇENT

Türk-Ermeni İlişkileri üzerine çalışmalar yapmış
olmak.

DALI
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TARİH BÖLÜMÜ

Yakınçağ Tarihi alanında Doçent unvanı almış
olmak. Osmanlı-İspanya İlişkileri üzerine

YAKIN ÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI

çalışmalar yapmış olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Yakınçağ Tarihi alanında Doçent unvanı almış

TARİH BÖLÜMÜ

1

1

DOÇENT

YAKIN ÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI

ilişkileri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İŞLETME FAKÜLTESİ
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
PERFORMANS VE KARİYER YÖNETİMİ

Makro İnsan Kaynakları Yönetimi, Kariyer
1

1

PROFESÖR Geliştirme ve İşe Alım konularında çalışmalar
yapmış olmak.

ANABİLİM DALI
İŞLETME FAKÜLTESİ
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANABİLİM

Yönetim Bilişim Sistemleri alanında Doçent
1

1

DOÇENT

İŞLETME FAKÜLTESİ
YÖNETİM VE ORGANİZASYON ANABİLİM

Yönetim ve Strateji alanında Doçent unvanı
1

3

DOÇENT

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
1

1

PROFESÖR

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

İçten yanmalı motorlar alanında bilimsel
çalışmalar yapmış olmak.
Makine Mühendisliği alanında Doçent unvanı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

almış olmak. Örgütsel Davranış ve Kişilik
Psikolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

DALI
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

unvanı almış olmak. Metin madenciliği
alanında çalışmalar yapmış olmak.

DALI
İŞLETME BÖLÜMÜ

olmak. Tanzimat Dönemi ve Osmanlı-İngiliz

1

1

DOÇENT

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

almış olmak. MR sıvılı cihazlar ve HAD ile
modelleme konularında çalışmalar yapmış
olmak.
Makine Mühendisliği alanında Doçent unvanı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

almış olmak. Enerji anabilim dalında doktora
1

1

DOÇENT

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

yapmış, kütle transferi ve ısı değiştiricileri
konusunda deneysel çalışma ve yayın yapmış
olmak.
Çevre Bilimleri ve Mühendisliği alanında

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

1

1

DOÇENT

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

BÖLÜMÜ
ÜRETİM METALURJİSİ ANABİLİM DALI

konusunda akademik çalışmalar ve dış
kaynaklı projeler yapmış olmak
Malzeme ve Metalurji Mühendisliği alanında

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ

Doçent unvanı almış olmak. Mikroplastik kirliliği

1

2

DOÇENT

Doçent unvanı almış olmak. Elektrokimyasal
kaplamalar ve enerji depolama alanında
çalışmaları olmak.
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmî Gazete’de
yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı
Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili
maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına alım yapılacaktır.
Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi kadroları Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı
Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15. maddesi (öncelikli alan) kapsamında ilan edilmiştir.
BAŞVURU EVRAKLARI:
1- Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Unvanı,
Derecesi ve Adayın iletişim bilgileri açıkça belirtilecektir.)
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3- Özgeçmiş,
4- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
5- Lisans/Lisansüstü Diplomaları (onaylı suret veya e-devlet çıktısı),
6- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca
denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)
7- Lisans Transkripti,
8- ALES Belgesi,
9- 2 Adet fotoğraf,
10- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya
eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesinin çıktısı,
11- İlanda belirtilmesi halinde Tecrübe durumuyla ilgili SGK hizmet dökümü ve çalışılan
iş yerinden alınan yapılan işin konusunu da belirten onaylı belge. (Öğretim Görevlisi kadroları
için)
12- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınabilir),
13- Lisansüstü öğrenimle ilgili öğrenci belgesi (Araştırma Görevlisi kadroları için)
SINAV TAKVİMİ İLK BAŞVURU TARİHİ : 02.10.2020
SON BAŞVURU TARİHİ
: 16.10.2020
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ
: 22.10.2020
SINAV GİRİŞ TARİHİ
: 27.10.2020
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ
: 30.10.2020
ÖNEMLİ NOTLAR
1- Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
2- Başvurular şahsen ya da posta yoluyla kadronun ilan edildiği birime yapılacaktır.
Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli
başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar
Başvuru yapılacak İlgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki
gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir).
3- Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya
başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
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4- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz
sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve
hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
5- İdarenin uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir.
6- İlanımıza http://www.nku.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.
7- Ön Değerlendirme ve sonuçlar http://www.nku.edu.tr web adresinden; İlgili Fakülte,
Yüksekokul, MYO veya Enstitünün web sayfalarında açıklanacaktır.
8- Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.
Anabilim Dalı/
Unvan

Birim

Bölüm

Anasanat Dalı/
Program

Kadro

Kadro

Derecesi

Sayısı

ALES
Puan
Türü

Öğretim

Hukuk Fakültesi mezunu

Görevlisi

Çorlu Meslek

Yönetim ve

İşletme

(Ders

Yüksekokulu

Organizasyon

Yönetimi

5

1

Eşit

olmak. Yüksek lisansını Kamu

Ağırlık

Hukuku ve/veya Ceza Hukuku

verecek)

alanında yapmış olmak.
Gastronomi Bölümü Lisans

Öğretim
Görevlisi

Şarköy Meslek

Otel, Lokanta ve

Aşçılık

(Ders

Yüksekokulu

İkram Hizmetleri

Programı

Mezunu olmak. Lisans
5

1

Muaf

sahibi olmak.
Resim-İş Öğretmenliği veya

Öğretim
Görevlisi

Saray Meslek

(Ders

Yüksekokulu

Grafik Tasarım Lisans
Tasarım

Grafik Tasarım

5

1

Sözel

(Ders
verecek)

mezunu olmak. Grafik
Tasarım Anasanat dalında

verecek)

Görevlisi

mezuniyetinden sonra aşçılık
konusunda 2 yıl deneyim

verecek)

Öğretim

Açıklamalar

Yüksek Lisans yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler
Sosyal Bilimler
Meslek
Yüksekokulu

Yönetim ve

Yerel

Organizasyon

Yönetimler

5

1

Eşit
Ağırlık

Fakültesi Kamu Yönetimi
Lisans mezunu olmak. Kamu
Yönetimi alanında Doktora
yapmış olmak.
Hukuk Fakültesi mezunu

Araştırma
Görevlisi

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Medeni Hukuk

5

1

Eşit

olmak. Özel Hukuk alanında

Ağırlık

Tezli Yüksek Lisans yapıyor
olmak.

Araştırma
Görevlisi

Hukuk Fakültesi mezunu

Hukuk
Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Felsefesi ve

5

1

Sosyolojisi

Eşit

olmak. Kamu Hukuku

Ağırlık

alanında Tezli Yüksek Lisans
yapıyor olmak.
Kimya veya Kimya

Araştırma

Fen Edebiyat

Görevlisi

Fakültesi

Kimya

Fizikokimya

5

1

Sayısal

Mühendisliği Bölümü lisans
mezunu olmak ve alanında
Yüksek Lisans yapıyor olmak.
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Silahlı Kuvvetlerde Görevli Öğretmenler Staj Yönetmeliğinin Yürürlükten
Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Sayfa
1
2
3

TEBLİĞ
–– Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(II-17.1.a)

26

KURUL KARARI
–– Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunun 29/9/2020 Tarihli ve 2020/DK-İD/274
Sayılı Kararı

27

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2020 Tarihli ve 2018/10953 Başvuru Numaralı
Kararı

33

NOT: 1/10/2020 tarihli ve 31261 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Milletlerarası
Andlaşmalar ve Milletlerarası Sözleşme yayımlanmıştır.
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
49
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
50
c - Çeşitli İlânlar
76
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Günlük Değerleri
149

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.

