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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesinden:
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ LİSANS
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 16/9/2019 tarihli ve 30890 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alanya
Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 17 nci
maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
“Önceki öğrenmelerin tanınması
MADDE 17/A – (1) Önceki öğrenmelerin tanınması işlemleri, ilgili mevzuat hükümleri
ve Senato tarafından belirlenen esaslar ile belirlenir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Bir dersin alınabilmesi için o dersle aynı dönem birlikte alınması gereken derse eş
koşul dersi denir. Eş koşul dersinden daha önce bir harf notu alındıysa (NA, W notları hariç),
eş koşul sağlanmış sayılır. (Seçmeli derslerde bu şart aranmaz.)”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri
ile dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Öğrencinin talebi ve danışmanın onayı ile genel not ortalaması en az 2,00 olan öğrenciler için en fazla 6 AKTS,
b) Öğrencinin talebi ve danışmanın onayı ile genel not ortalaması en az 2,50 ve üzeri
olan öğrenciler için en fazla 12 AKTS,”
“(4) Kayıtlı olunan dönem sonunda mezuniyet koşullarını sağlayabilecek öğrenciler
için ders yükü koşulu aranmaz.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Koşullu Geçer” ibareleri “Geçer” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
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“(1) Bir dersten başarılı sayılmak için o dersten geçer not alınmış olması gerekir. (AA),
(BA), (BB), (CB), (CC), (DC), (DD) ve (S) geçer notlardır.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kayıtlı
olan öğrencilere 50 nci madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerinin öğrenciler
lehine olanları Senato kararıyla uygulanır.”
MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi
Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
16/9/2019

30890

—— • ——
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesinden:
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesine
bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından yürütülen lisansüstü programlarındaki eğitim ve
öğretim ile sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesinde lisansüstü programların açılması, lisansüstü programlara öğrenci kabulü ve kayıt işlemleri ile eğitim-öğretim ve
ölçme-değerlendirme süreçlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavını,
c) Anabilim/anasanat dalı: Enstitü için tanımlanan ve Enstitüde eğitim programı bulunan
anabilim/anasanat dalını,
ç) Anabilim/anasanat dalı başkanı: Enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalı başkanını,
d) Enstitü: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,
e) Enstitü Kurulu: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Kurulunu,
f) Enstitü Yönetim Kurulu: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Lisansüstü Eğitim
Enstitüsü Yönetim Kurulunu,
g) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
ğ) Rektör: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörünü,
h) Senato: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Senatosunu,
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ı) Üniversite: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesini,
i) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
j) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları
Genel esaslar
MADDE 4 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi Enstitü anabilim/anasanat dallarında ve nasıl yürütüleceğine
ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
(2) Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine Üniversitede; öğretim elemanı ve öğrencilerin
aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak
öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir.
Başvuru ve kabul
MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak;
a) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı
ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde,
b) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında,
ALES şartı aranmaz.
(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, Üniversite ALES puanı aramayabilir, ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.
(3) Mezun durumda olan/olabilecek adayların başvurusuna ilişkin esaslar, ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ve lisansüstü
eğitim-öğretime öğrenci kabulüne dair diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.
(4) Üniversite yüksek lisans programlarına yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebileceği gibi ALES puanına ek olarak lisans not ortalaması, yazılı olarak yapılacak bilimsel
değerlendirme ve/veya mülakat sonucunu da değerlendirmeye alabilir.
(5) Birinci fıkranın (b) bendi kapsamındaki adayların değerlendirme işlemleri için:
a) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir
ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.
b) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık
alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.
c) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dâhil
edilir.
Tezli yüksek lisans programı
MADDE 6 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar.
(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en
az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir
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eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az
sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci,
en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.
(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan
derslerden en fazla iki ders seçilebilir.
(4) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir.
Süre
MADDE 7 – (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 Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan
veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(3) Yüksek lisans programından süresinden önce mezun olabilecek öğrenciler ile ilgili
düzenlemeler Senato tarafından belirlenir.
Tez danışmanı atanması
MADDE 8 – (1) Tezli yüksek lisans programında, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversitenin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını 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.
(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından
seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun
belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim
kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla
tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.
Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 9 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği
sonuçları Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri
önünde sözlü olarak savunur.
(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme
ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi Enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin İntihal Yazılım Programı Raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü
Yönetim Kuruluna gönderilir. İntihal Yazılım Programı Raporuna ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili 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 öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.
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(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına
teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı aracılığıyla ilgili Enstitüye gönderir.
(5) 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 elemanları, lisansüstü öğrenciler
ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.
(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını
izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir.
(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi
kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Diploma
MADDE 10 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az
üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Enstitüye teslim eden ve
tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü Yönetim Kurulu talep halinde 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 ilişiği kesilir.
(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü
anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim 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.
Tezsiz yüksek lisans programı
MADDE 11 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi
kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak
kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin
alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya
rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.
(4) Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda
yeterlik sınavı uygulanabilir.
(5) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.
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Süre
MADDE 12 – (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 Üniversite ile ilişiği kesilir.
Danışman atanması
MADDE 13 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya ilgili Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.
Diploma
MADDE 14 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye
tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü
anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.
(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, Üniversitece tezli yüksek lisans
programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler Enstitü
Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Doktora Programı
Genel esaslar
MADDE 15 – (1) Doktora programı, 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 kazandırır.
(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en
az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS
kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik
14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300
AKTS kredisinden oluşur.
(3) Doktora programlarında Enstitü anabilim/anasanat 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.
(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
(6) 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 gerekir.
Başvuru ve kabul
MADDE 16 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların;
a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın
puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ilgili Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak, doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde
uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için:
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1) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir
ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.
2) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık
alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.
3) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dâhil
edilir.
b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları en az on yarıyıl
süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar
dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan
türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip
olmaları gerekir.
c) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın
puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına
sahip olmaları gerekir. Doktora programına başvuracak olanların programa kabulünde, ALES
puanı yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu
ile yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir.
Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru koşulları ve öğrenci kabulüne dair diğer hususlar ilgili Senato tarafından düzenlenen yönerge ile belirlenir.
(2) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.
(3) ALES puanının % 50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye
alınacağı Senato tarafından belirlenir. Üniversite yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir.
(4) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anabilim/anasanat dallarına öğrenci
kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak Senatonun kararı ile ALES puanı aranabilir. ALES
puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.
(5) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu
tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eş değerliği 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 zorunlu olup, bu asgari
puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından
karar verilir.
(6) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla ilgili Senato kararı ile belirlenecek Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavından alınmış temel tıp puanına veya ALES’in
sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES
puanına sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş
hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip
olmaları gerekir. Temel tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında 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. Doktora programlarına öğrenci kabulünde, temel tıp puanı veya ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not
ortalaması, bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler (referans
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mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar
ve benzeri) Senato tarafından düzenlenen yönerge ile belirlenir. 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 eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların
girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir. Temel tıp puanının veya ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla
değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Üniversite yalnız temel tıp puanı veya
ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir.
Süre
MADDE 17 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek
lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.
(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 Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği
kesilir.
(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna
kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite 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.
Tez danışmanı atanması
MADDE 18 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite
kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez
konusu ile tez başlığını Enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi Enstitü Yönetim Kurulu
kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının, öğrencinin programı içinde en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.
(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından
seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun
belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim
kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner
fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi
için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.
Yeterlik sınavı
MADDE 19 – (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 bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.
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(2) Öğrencinin yeterlik sınavına ne zaman gireceği Senato tarafından belirlenir. Ancak
yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul
edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.
(3) Yeterlik sınavları, Enstitü anabilim/anasanat 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 dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda
Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve
alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.
(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı
olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanmasında Üniversite
yönetmeliklerine göre işlem yapılır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı
durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar
verir. Bu karar, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün
içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.
(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir
sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı
ile ilişiği kesilir.
(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili Enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.
(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçme şartları Senato tarafından hazırlanacak yönerge ile belirlenir.
Tez izleme komitesi
MADDE 20 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili Enstitü anabilim/anasanat 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 Enstitü anabilim/anasanat 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, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.
Tez önerisi savunması
MADDE 21 – (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. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya red yönünde salt çoğunlukla verilen karar, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.
(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına
sahiptir. 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
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içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir.
(4) 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. 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. Komite tarafından
üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen
sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.
Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 22 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak
savunur.
(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile
birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna
ilişkin görüşü ile birlikte tezi Enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin İntihal Yazılım Programı Raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde
gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim
Kuruluna gönderilir.
(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.
(4) Doktora tez jürisi, danışman ve Enstitü anabilim/anasanat 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 öğretim
üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda Enstitü Yönetim Kurulu karar
verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca
ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.
(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık
olarak yapılır.
(6) 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, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç
gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde
gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezde başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde 17 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Doktora diploması
MADDE 23 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını
danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak
belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını Enstitü anabilim/anasanat/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla
ilgili Enstitüye gönderir.
(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora
tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye
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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 Üniversite ile ilişiği
kesilir.
(3) Doktora diploması üzerinde Enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim 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.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı
Genel esaslar
MADDE 24 – (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 yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi 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 kırk iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser,
temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.
(3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat 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.
Başvuru ve kabul
MADDE 25 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya
yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans
derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle
başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.
(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not
ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, 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.
(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim
Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu
asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.
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(4) 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 eş değer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar,
Senato kararı ile yükseltilebilir. Ancak Enstitülerdeki, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara ilişkin anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde birinci fıkra hükümleri uygulanır.
Süre
MADDE 26 – (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
Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite 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 Üniversite ile ilişiği kesilir.
(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli
kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Danışman atanması
MADDE 27 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık yapacak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje,
resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu
ve başlığını Enstitüye önerir, bu öneri Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Tez danışmanın, öğrencinin programı içinde en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.
Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda
ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser,
temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi
yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta
yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir.
(2) Danışman, nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim üyeleri ile doktora/sanatta
yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.
Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 28 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Senato tarafından kabul edilen yazım
kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını
jüri önünde sözlü olarak savunur.
(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar.
Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi Enstitüye teslim eder.
Enstitü söz konusu teze ilişkin İntihal Yazılım Programı Raporunu alarak danışmana ve jüri
üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte
karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.
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(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı
olarak belirtir ve tezleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye gönderir.
(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim
üyesi olmak üzere danışman dahil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri
altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.
(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının
sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü
öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.
(6) 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. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler
başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız
bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması 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 kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik
çalışmasında başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde 26 ncı maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Sanatta yeterlik diploması
MADDE 29 – (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 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 Üniversite 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.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 30 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden
lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından
farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini, Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için
eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.
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(2) 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 Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler
de alabilir.
(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden
başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.
(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 Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans
veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.
Özel öğrenci kabulü
MADDE 31 – (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. Özel
öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler Senato tarafından belirlenir.
Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 32 – (1) Üniversite içindeki başka bir Enstitü anabilim/anasanat dalında veya
başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan
başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla
kabul edilme koşulları Senato tarafından belirlenir.
Önceki öğrenmelerin tanınması
MADDE 33 – (1) Önceki öğrenmelerin tanınması işlemleri, ilgili mevzuat hükümleri
ve Senato tarafından belirlenen esaslar ile belirlenir.
Lisansüstü programlara kayıt
MADDE 34 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için gerekli koşullar Senato tarafından belirlenir.
Programlar, sınavlar ve değerlendirme
MADDE 35 – (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. Bu öğretim planları Senato tarafından
kararlaştırılan asgari muhtevaya uymak şartı ile Enstitü Kurulunda görüşülerek onaylanır.
(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, ilgili Enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerileri üzerine
Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
(3) Lisansüstü programların kredi veya Yükseköğretim Kurulu tarafından ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine
göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Senato tarafından belirlenen AKTS kredisine göre oluşturulmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik
ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.
b) 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.
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(4) Lisansüstü programlarla ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı
sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer esaslar Senato tarafından belirlenir. Başarı notlarının
ifade ettiği başarı dereceleri ve kat sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
Katsayı
Puan
Harf Notu
AA
4,00
90-100
BA
3,50
80-89
BB
3,00
70-79
CB
2,50
60-69
CC
2,00
50-59
DC
1,50
45-49
DD
1,00
40-44
FD
0,50
35-39
FF
0,00
0-34
NA
0,00
0
a) NA (devamsız) notu aşağıdaki nedenlerin herhangi birinden dolayı takdir olunur ve
not ortalamaları hesabında FF notu işlemi görür:
1) Ders izlencesinde belirtilen dersin, teorik ve uygulama saatlerine devam yükümlülüklerini yerine getirmemek.
2) Ders izlencesinde belirtilen ders ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmediği için dönem sonu sınavına girmeye hak kazanamamak.
3) Dönem ara sınavları ve dönem sonu sınavının hiçbirine katılmamak.
b) Ortalamalara katılmayan notlar aşağıda belirtilmiştir:
Statü
Harf Notu
S
Başarılı
U
Başarısız
I
Eksik
P
Devam
1) S (başarılı) notu, kredisiz derslerde başarılı olan öğrencilere verilir.
2) U (başarısız) notu, kredisiz derslerde başarısız olan öğrencilere verilir.
3) P notu, tez dersini sürdürmekte olan öğrenciye verilir.
4) I (eksik) notu, dersi veren öğretim elemanının kabul edeceği geçerli bir nedenle ders
için gerekli koşulları dönem sonunda tamamlayamayan öğrencilere verilir. I notunun, dönem
notlarının son veriliş tarihinden itibaren bir hafta içinde harf notuna çevrilmesi gerekir. Ancak
özel durumlarda bu süre en geç bir sonraki dönemin etkileşimli kayıtlarının başlama tarihine
kadar uzatılabilir ve bu süre sonunda harf notuna çevrilmesi gerekir. Özel durumlardaki bu işlemler dersin verildiği bölüm başkanlığının önerisi ve o bölümün bağlı bulunduğu Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile gerçekleştirilir. Süresi içinde harf notuna çevrilmeyen I notu kendiliğinden FF veya U notuna dönüşür. I notu ile ilgili tarihler akademik takvimde belirtilir.
(5) Derslerini tamamlamış olan yüksek lisans öğrencisinin programdan mezun olabilmesi için genel not ortalamasının en az 2,50; doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin ise genel
not ortalamasının en az 3,00 olması gerekir.
(6) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir
dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.
(7) Enstitü Kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders
programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Danışmanlık
görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı veya program
koordinatörü/başkanı tarafından yapılır.
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(8) Üniversite tarafından, öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam
edebilmesi için gerekli ek başarı koşulları belirlenebilir.
(9) 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.
Diğer hükümler
MADDE 36 – (1) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına,
hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği ilgili mevzuat
hükümleri kapsamında Senato tarafından belirlenir.
(2) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar
Senato tarafından belirlenir.
(3) Lisansüstü program kontenjanları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen lisansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına
düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim
üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli
yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde belirlenir. Ancak, Yükseköğretim Kurulu ile yapılan protokol dâhilinde ve üniversite sanayi iş birliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir.
(4) Üniversite, Yükseköğretim Kurulu tarafından açılmasına izin verilen lisansüstü
programları Rektörlüğünün bulunduğu il dışında sürdüremez.
(5) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa
kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
(6) Üniversite 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.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 38 – (1) 19/1/2017 tarihli ve 29953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 20/4/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü
programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 36 ncı maddenin beşinci fıkrası uygulanmaz.
(2) Küresel salgın nedeniyle 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile 16 ncı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan ALES puanına ilişkin şart 2/1/2021 tarihine kadar uygulanmaz.
Yürürlük
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinden:
ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE
LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesine bağlı fakülte ve meslek yüksekokullarında yürütülen, ön lisans ve lisans düzeyindeki
eğitim-öğretim ve ilgili süreçlerde uygulanacak ölçme ve değerlendirmelere ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesine bağlı
fakülte ve meslek yüksekokullarında yürütülen ön lisans ve lisans düzeylerindeki eğitim-öğretim programlarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile ilgili programlara ilişkin düzenlenme,
ölçme ve değerlendirme, kayıt olma, akademik danışmanlık, devam, izin, sınavlar, kayıt silme,
ilişik kesme, mezuniyet, diploma ve diğer işlemlere ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 43 üncü, 44 üncü, 45 inci ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik takvim: Bir eğitim-öğretim yılındaki dönemlerin başlama ve bitiş tarihleri
ile kayıt ve sınav tarihleri gibi önemli etkinliklere ait tarihleri içeren çizelgeyi,
b) AKTS kredisi: Avrupa Kredi Transfer Sistemi çerçevesinde hesaplanan ve yıllık akademik çalışma içinde her bir dersin öğrenci için gerektirdiği iş yükünü gösteren krediyi,
c) Birim: Üniversiteye bağlı fakülteler ile meslek yüksekokullarını,
ç) Bölüm: Amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini tamamlayan veya birbirine yakın anabilim ve anasanat dallarından oluşan; fakültelerin ve yüksekokulların eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama birimini veya yükseköğretimdeki çeşitli
birimlerin ortak derslerini vermek üzere Rektörlüğe bağlı olarak kurulan birimi,
d) Bölüm başkanı: Bölümün her düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve bölümle ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden, kaynakların etkili
bir biçimde kullanılmasını sağlamaktan sorumlu başkanı,
e) ÇAP: Çift ana dal programını,
f) Danışman: Öğrencilere, öğretim ve ders alma işlemleri gibi Üniversite öğretim programlarıyla ilgili konularda yardımcı olmak amacıyla görevlendirilmiş öğretim elemanını,
g) Değişim programı: Karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde, yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumları ile Üniversite arasında yapılan öğrenci değişim programlarını,
ğ) Dekan: Üniversiteye bağlı fakültelerin dekanlarını,
h) DNO: Dönem akademik not ortalamasını,
ı) GNO: Genel akademik not ortalamasını,
i) İlgili kurul: Üniversiteye bağlı fakültelerde fakülte kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu, bölümlerde bölüm kurulunu,
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j) İlgili yönetim kurulu: Üniversiteye bağlı fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,
k) Müdür: Üniversiteye bağlı meslek yüksekokulu müdürünü,
l) Öğrenci işleri birimi: İlgili fakülte veya meslek yüksekokulu programlarında kayıtlı
öğrencilere ilişkin işlemlerin yürütüldüğü, ilgili dekan veya müdüre bağlı Üniversite öğrenci
işleri birimini,
m) Öğrenci bilgi sistemi (ÖBS): Öğrencilerin özlük bilgilerinin tutulduğu, kayıt ve not
işlemlerinin yürütüldüğü Üniversite dijital sistemini,
n) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
o) Program: Akademik birimlerin ön lisans ve lisans düzeyinde uyguladıkları öğretim
faaliyetini,
ö) Rektör: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörünü,
p) Senato: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Senatosunu,
r) Üniversite (MGÜ): Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesini,
s) Üniversite Yönetim Kurulu: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Yönetim
Kurulunu,
ş) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kabul, Kayıt Esasları ve İlişik Kesme
Öğrenci kabulü
MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı ön lisans ve lisans düzeyindeki eğitim-öğretim
programlarına öğrenci kabulü için, programların özelliklerine göre, aşağıdaki koşullardan birisini sağlamaları gerekir:
a) ÖSYM tarafından yerleştirilmiş olmak.
b) Ön kayıt ve öğrencilerin ilgili programlara yerleştirilmesi için girmeleri gereken ve
niteliği, yürütülmesi, yapılması, değerlendirilmesi ve sonuçlarının ilanına ilişkin esasların Senato tarafından belirlendiği özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul edilen eğitim-öğretim programları için açılan sınavlarda başarılı olmak ve kesin kayıt için YÖK ve Senato tarafından belirlenen esaslara özgü koşulları taşımak.
c) Yatay ve dikey geçişlerle ilgili mevzuat hükümlerinde yer alan koşulları yerine getirmiş olmak.
ç) Üniversite içi programlar arası geçişlerle ilgili mevzuat hükümlerinde yer alan koşulları yerine getirmiş olmak.
(2) Yabancı uyruklu öğrenciler ile ortaöğretiminin tamamını yurt dışında tamamlayan
öğrencilerin, Üniversite fakülte ve bölümlerine, 2547 sayılı Kanun uyarınca kesin kayıt yaptırabilmeleri için, YÖK ve Senato tarafından belirlenen esaslara özgü koşulları taşıması ve başka
bir yükseköğretim kurumunun örgün ön lisans veya lisans programında kayıtlı olmamaları gerekir.
(3) Üniversitenin yurt dışındaki bir üniversiteyle ortak düzenleyeceği programlara kayıt
yaptıracak öğrencilere ait işlemler; 6/10/2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararlarına
göre yürütülür.
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Öğrenci kontenjanları ve niteliklerinin belirlenmesi
MADDE 6 – (1) Öğrenci alınacak eğitim-öğretim programlarının kontenjanları; bölümlerin önerisi üzerine, ilgili yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayı sonrasında YÖK
tarafından belirlenir.
(2) Ön kayıt ve özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul edilen eğitim-öğretim programlarının özelliklerine göre açılacak özel yetenek sınavlarının; niteliği, yürütülmesi, yapılması, değerlendirilmesi ve sonuçlarının ilanına ilişkin esaslar, ilgili yönetim kurulunun önerisi üzerine
Senato tarafından belirlenir.
Kayıt işlemleri ve kesin kayıt
MADDE 7 – (1) Kesin kayıt işlemleri, ÖSYM ve Senato tarafından belirlenen belgeler
ve esaslara göre yapılır. Özel yetenek isteyen dallarda ilgili birimler, ÖSYM’nin belirlediği
belgeler dışında da belge isteyebilir.
(2) Ön lisans veya lisans programlarına yerleştirilen veya özel yetenek sınavları sonuçlarına göre kabul edilen öğrencilerin kayıt işlemleri, akademik takvimde belirtilen tarihlerde,
öğrenci işleri birimi tarafından yapılır.
(3) Kesin kayıt işlemleri, öğrencilerin kendileri tarafından yapılır. Bununla birlikte Senatonun belirlediği istisnai durumlarda kayıt işlemlerinin, öğrenciler tarafından belirlenen vekiller aracılığıyla da yaptırılması mümkündür.
(4) Kayıt için istenen belgelerin sadece asılları kabul edilir.
(5) Öğrenciler, Üniversite veya YÖK tarafından belirlenen internet adresi üzerinden,
elektronik olarak kayıt yaptırabilir. Ancak kayıt için istenen belgelerin asıllarının, eğitim-öğretim dönemi başında, öğrenci işleri birimine teslim edilmesi gerekir.
(6) Akademik takvimde belirlenen ve duyurulan süreler içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar, öğrencilik haklarından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.
(7) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle Üniversiteye kayıt hakkı kazanmış
olanların belirlenmesi hâlinde kayıtları yapılmaz; kayıt yaptırmış olanların ise bulundukları
döneme bakılmaksızın kayıtları iptal edilir; kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem başlatılır.
E-posta adresi
MADDE 8 – (1) Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrencilere Üniversitenin Bilgi
İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından bir e-posta adresi verilir. Üniversite veya ilgili birimlerdeki
eğitim-öğretime ilişkin duyurular, bu e-posta adresine yapılır.
(2) Öğrenci, e-posta adresini aktif durumda tutmak ve takip etmekle yükümlüdür. Bu
e-posta adresine gönderilen duyurular, öğrenciye tebliğ edilmiş sayılır.
(3) Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerin e-posta
adresleri iptal edilir.
(4) E-posta adreslerini yasa dışı faaliyetlerde kullananlara ait e-posta adresleri iptal edilir ve haklarında yasal işlem başlatılır.
Tebligat ve adres bildirme
MADDE 9 – (1) Her türlü bildirim, öğrencinin, Üniversiteye kayıt anında bildirdiği
adrese veya kayıt esnasında öğrencilere verilen e-posta adresine yazılı olarak yapılmak veya
Üniversitenin internet sitesinde ilan edilmek suretiyle gerçekleştirilmiş olur.
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(2) Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri adresleri değiştirdikleri hâlde, bu değişikliği
bildirmemiş veya yanlış ya da eksik adres kaydı yaptırmış olan öğrencilerin, Üniversite kayıtlarında mevcut adreslerine gönderilen bildirimler, yapılmış sayılır.
Öğrenci kimlik kartı
MADDE 10 – (1) Kesin kayıt yaptıran öğrencilere, Rektörlük tarafından, Üniversitenin
öğrencisi olduklarını belirten, fotoğraflı öğrenci kimlik kartı verilir. Kimlik kartında, öğrenciyi
tanıtıcı bilgiler yer alır.
(2) Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olanların öğrenci kimlik
kartları geri alınır ve kişisel dosyalarında saklanır.
(3) Kimlik kartını kaybeden öğrencilere, başvuruda bulunmaları kaydıyla, Senato tarafından belirlenen esaslar dâhilinde yeni bir kimlik kartı verilir.
Yatay, dikey, kurum içi ve kurum dışı geçişler
MADDE 11 – (1) Üniversiteye bağlı eğitim-öğretim programlarına, yurt içi veya yurt
dışındaki diğer üniversitelerin eşdeğer eğitim-öğretim programlarını izleyen öğrencilerin
yapacağı yatay geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,
Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile YÖK ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
(2) Meslek yüksekokulu mezunlarının, Üniversitenin, özel yetenek sınavlarıyla öğrenci
kabul eden bölümler haricindeki diğer lisans programlarına dikey geçişleri, Senato kararıyla
belirlenen kontenjanlar dâhilinde ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.
(3) Yatay ve dikey geçişlere ait kontenjanlar ve intibak koşulları, ilgili bölümlerin yazılı
önerilerine dayanılarak, ilgili yönetim kurulunca belirlenir.
(4) Yatay ve dikey geçişlerde alınacak öğrencilere ilişkin diğer esaslar, Senato tarafından
belirlenir.
(5) Kurum içi bölüm veya programlar arasında yapılan geçişler ile bu geçişlere ilişkin
hususlar, ilgili kurulca hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan esaslara göre yapılır.
Özel öğrenci
MADDE 12 – (1) Özel öğrenci, yurt içinde bir yükseköğretim kurumunda ön lisans
veya lisans düzeylerindeki bir programda kayıtlı olan, çeşitli özel nedenlerle kaydı, kendi yükseköğretim kurumunda kalmak şartıyla farklı bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam
etme imkânı tanınan öğrencilerdir.
(2) Özel öğrenciler sınırlı sayıda derse kaydolarak bu derslerin gerekliliklerini yerine
getirmekle yükümlüdür. Özel öğrencilerin bir dönemde alabileceği ders sayısı Senato tarafından
belirlenir. Özel öğrencilere diploma veya unvan verilmez, ancak aldıkları dersleri ve notları
gösteren bir belge verilir.
(3) Özel öğrencilerin başvurma, seçilme, ders alma, saydırma, kredi ve kabul işlemleri
ilgili mevzuat ve birimlerin önerileri doğrultusunda hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan
esaslara göre düzenlenir.
(4) Üniversite dışından, özel öğrenci statüsünde ders alacak öğrencilerden, ders başına
alınacak öğrenim ücreti/katkı payı, Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir.
(5) Özel öğrenciye ilişkin diğer tüm usul ve esaslar, Senato tarafından belirlenir.
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Misafir öğrenci
MADDE 13 – (1) Misafir öğrenci, farklı bir yükseköğretim ortamı, kültürü, kazanımı
edinmek ve yürütülen dersleri takip etmek isteyen, en az lise düzeyinde eğitimini tamamlamış
ve Üniversitede herhangi bir konu veya düzeyde ders alabilme yeterliğine sahip kişiyi ifade
eder.
(2) Misafir öğrenciye ilişkin tüm usul ve esaslar, Senato tarafından belirlenir.
Engelli öğrenciler
MADDE 14 – (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporuyla belgelendirilmiş olan
engelli öğrenci, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla yükümlüdür. Ancak
engelli olması nedeniyle öğrencinin, herhangi bir dersin gereklerini yerine getirmekte güçlük
çekmesi durumunda; danışmanının ve ders veren öğretim elemanının onayıyla, söz konusu
güçlüklerin giderilmesine ilişkin değişiklik, uyarlama ve düzenlemeler yapılarak dersi alması
sağlanır. Yapılacak uyarlamalara rağmen, engelli öğrencinin, dersin gereklerini yerine getirememesi halinde, ilgili yönetim kurulu kararıyla, o derse eşdeğer olan başka bir ders alması sağlanır.
(2) Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenci, bu Yönetmelikte belirtilen sınavlara girmek
zorundadır, ancak öğrencinin performansının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için, dersi
veren öğretim elemanının onayıyla sınav yeri, süresi veya biçimi değiştirilip, engelli öğrenciye
uygun hale getirilir. Sınavda kullanılmasına ihtiyaç duyulan ek gereçler ile okuma ve yazmaya
yardımcı kişi veya araçlar sağlanır.
Danışmanlar
MADDE 15 – (1) Öğrencilere, Üniversiteye kayıt yaptırmalarından itibaren bir ay içinde, ilgili bölüm başkanlığı tarafından, ilgili bölümün kadrolu öğretim üyeleri arasından bir akademik danışman görevlendirilir. Zorunlu durumlarda ilgili yönetim kurulunun onayıyla, diğer
bölümlerin kadrolu öğretim üyelerinden veya doktora ya da sanatta yeterlik unvanına sahip
kadrolu öğretim görevlileri arasından danışman atanabilir.
(2) Danışmanlar; öğrencinin eğitim-öğretim süresince, her dönem alacağı derslerin belirlenmesinde ve öğrenciyle ilgili diğer akademik konularda rehberlik yapmakla yükümlüdür.
(3) Danışmanların görev ve sorumlulukları ilgili mevzuat hükümlerine göre birimin
önerisi doğrultusunda hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan esaslara göre düzenlenir.
(4) Danışmanlık ve rehberlik süreçlerinin eksiksiz yürütülmesinden, ilgili bölüm başkanları sorumludur.
Kayıt yenileme
MADDE 16 – (1) Öğrenci; her dönem başında, akademik takvimde belirlenen süreler
içinde, ilgili mevzuat çerçevesinde, öğrenim ücretini/katkı payını yatırır ve kayıt yenileme işlemini yapar.
(2) Kayıt yenileme işlemleri ÖBS ile düzenlenir. Öğrenci, kayıt yenileme işlemlerini
ÖBS üzerinden ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde yapar.
(3) Belgelenebilir bir mazereti, ilgili yönetim kurulunca kabul edilenler hariç, süresi
içinde öğrenim ücretini/katkı payını yatırmayan ve kayıt yenileme işlemini tamamlamayan öğrenci, o dönemde ders alamaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt yenilemesi yapılmayan dönem, öğretim süresinden sayılır.
(4) Öğrenci değişim programlarına katılan ve ilgili dönemde başka bir yükseköğretim
kurumunda bulunan öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerinin, ilgili yönetim kurulu kararına
bağlı olarak, akademik takvimde belirlenen süreler dışında yapılması mümkündür.
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(5) Kayıt yenileme işleminin tamamlanması için akademik takvimde belirtilen süreler
içinde öğrenci danışmanı tarafından kayıt işlemlerinin onaylanması gerekir.
(6) Kayıt yenileme için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya yanlış ve eksik
beyanda bulunan öğrencilerin kayıt işlemleri iptal edilir; haklarında, 18/8/2012 tarihli ve 28388
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
hükümlerine göre işlem yapılır.
Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti
MADDE 17 – (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücret ödemeleri; dönem başlarında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.
(2) Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilenler hariç, süresi içinde katkı payı
ve/veya öğrenim ücretini ödemeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz/yenileyemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.
(3) Öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti taksitini yatırmış oldukları dönemin eğitim-öğretimi başladıktan sonra Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olanların, o dönemle ilgili öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti iade edilmez. Ancak öğrenci
katkı payı taksitini yatırdıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünden katkı kredisi almaya başlayan öğrencilerin, belgelemeleri ve müracaatları halinde,
ödedikleri katkı payı ücretleri iade edilir.
(4) Öğrenci değişim programları ile ortak veya benzer programlara katılan öğrencilerin
katkı payları ve/veya öğrenim ücretlerinin nasıl ödeneceği, ilgili mevzuat hükümlerine göre,
üniversiteler arasındaki ikili anlaşmalarla belirlenir.
(5) Disiplin cezası nedeniyle okuldan uzaklaştırılan öğrenciler, katkı paylarını ödemek
zorundadır. Kayıt yaptırmadığı için öğrencilik haklarından yararlanamayanlar, sonraki dönemlerde kayıt yaptırmaları hâlinde, öğrencilik haklarından yararlanamadığı döneme ait katkı payı
ve öğrenim ücretini ödemez.
İzinler
MADDE 18 – (1) Öğrenciler; sağlık, askerlik, yurt içi veya yurt dışı eğitim kurumlarında eğitim, maddi veya ailevi ve benzeri nedenlere bağlı olarak, ilgili yönetim kurulu kararıyla, her defasında iki yarıyılı aşmamak koşuluyla, en fazla dört yarıyıl izinli sayılabilir. Dört
yarıyıldan daha uzun süreli izinler için, Üniversite yönetim kurulu yetkilidir. Belirtilen süreler,
ön lisans öğrencileri için iki yarıyılı aşamaz.
(2) İzin başvuruları, akademik takvimde belirtilen süreler içinde yapılır. Ancak zorunlu
hallerde, süresi dışında yapılan izin başvuruları, ilgili yönetim kurulu değerlendirmesine tabidir.
İzin sürelerinin öğrenim sürelerine sayılıp sayılmamasına ilişkin karar, ilgili yönetim kurulu
tarafından verilir.
(3) Öğrenciler, izin süreleri sonunda, yarıyıl ders kayıtlarını yaptırmak suretiyle öğrenimlerine devam eder. İzin tarihleri dolmadan Üniversiteye dönmek istemeleri halinde eğitimöğretime devam etmek istedikleri yarıyıl başında, ilgili yönetim kuruluna bir dilekçeyle başvurmaları gerekir.
(4) Sportif, kültürel veya bilimsel faaliyetler gibi alanlarda; Rektörlük ile birimler tarafından görevlendirilen öğrencilerin görevli oldukları süre, zorunlu devam süresinin yüzde
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ellisini aşmamak üzere devamsızlıktan sayılmaz. Türkiye’yi sportif, kültürel veya bilimsel faaliyetler gibi alanlarda uluslararası düzeyde temsil eden öğrenciler için, durumlarını belgelemeleri kaydıyla, devam koşulu aranmaz. Bu tür faaliyetlerde görevlendirilen öğrencilerin sınav
hakları saklıdır. Bunlar dışındaki tüm mazeretler veya raporlu olunan süre, devamsızlık süresi
içindedir.
(5) Dönem sonu ve bütünleme sınavına girme hakkı kazandıkları hâlde, izinli olarak
Üniversite dışındaki bir etkinliğe katıldıkları için dönem sonu ve bütünleme sınavına giremeyen
öğrencilerin mazeretlerinin, ilgili yönetim kurulunca kabulü durumunda, bu öğrencilerin dönem
sonu ve bütünleme sınavı veya dönem sonu ve bütünleme sınavı yerine geçecek ödev teslimi
ve benzeri hakları kullanma zamanı, ilgili yönetim kurulunca belirlenir.
Kayıt sildirme/ilişik kesme
MADDE 19 – (1) Aşağıda belirtilen nedenlerle öğrencilerin, ilgili yönetim kurulu kararı
doğrultusunda, Üniversite ile ilişikleri kesilir:
a) Kendi isteğiyle kaydının silinmesini yazılı olarak istemiş olmak.
b) Azami süresi içinde eğitimini tamamlayamamak.
c) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Üniversiteden çıkarma cezası almış olmak.
ç) Üniversiteye kayıt-kabul koşullarını yerine getirmediği sonradan anlaşılmak veya
kayıt esnasında sunulan belgelerin veya verilen bilgilerin yanlış ya da eksik olduğu tespit edilmiş olmak.
(2) Kesin kayıt ve/veya kayıt yenileme süreci tamamlanmadan kaydını sildiren öğrencinin, o dönem için, ilgili mevzuat çerçevesinde alınan öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti, ilgili
yönetim kurulu kararıyla iade edilir. Önceki dönemlere ait ödenmiş olan öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti varsa bu miktar iade edilmez; yalnızca ortaöğretim diploması geri verilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar
Akademik takvim ve öğretim yılı
MADDE 20 – (1) Akademik takvim, bir eğitim-öğretim yılındaki dönemlerin başlama
ve bitiş tarihleri ile kayıt, kayıt yenileme, katkı payı/öğrenim ücreti ödeme ve sınav tarihleri
gibi tüm etkinliklere ait tarihleri içerir.
(2) Akademik takvim; akademik birimlerin yazılı önerileri doğrultusunda, Üniversitenin
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca hazırlanır; bir önceki eğitim-öğretim yılı sona ermeden Senatonun kararıyla kesinleşir ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca Üniversitenin internet sayfasında ilan edilir.
(3) Eğitim-öğretim planlaması, yarıyıl veya yıl esasına göre düzenlenir. Eğitim-öğretim
yılı, güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Derslerin işlenmesi bakımından bir yarıyıl
on dört hafta, bir eğitim-öğretim yılı yirmi sekiz hafta olacak şekilde planlanır. Ara sınav, yarıyıl/yıl sonu (final) ve bütünleme sınavları, belirtilen sürenin dışındadır.
(4) Ara sınavlar sekizinci haftada yapılır ve ara sınavların yapıldığı haftada ders işlenmez.
(5) Resmî tatil günlerinde ders veya sınav yapılmaz. Ancak ilgili dekanlık/müdürlük
tarafından gerekli görülmesine bağlı olarak, ilgili yönetim kurulu kararıyla, ders ve sınavlar,
resmî tatil günlerinde de yapılabilir.
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(6) Akademik takvimin hazırlanma ve onay tarihi, bir önceki akademik takvimde belirtilir.
Eğitim-öğretim süresi
MADDE 21 – (1) Üniversitede ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim gören öğrenciler, ön lisans programlarında dört yıl, lisans programlarında yedi yıl olmak üzere belirtilen
azami sürelerde eğitimlerini tamamlamak zorundadır.
(2) Öğrencilerin hazırlık programlarında geçirdikleri süreler, ön lisans ve lisans dönemi
eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.
Ön lisans programı
MADDE 22 – (1) Ön lisans; ortaöğretim yeterliliklerine dayalı, en az dört yarıyıllık
programı kapsayan, nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden yükseköğretim düzeyidir.
(2) Bu eğitim-öğretimi başarıyla tamamlayan öğrencilere ön lisans diploması verilir.
Lisans eğitim-öğretim düzeyi
MADDE 23 – (1) Lisans; ortaöğretime dayalı, en az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan yükseköğretim düzeyidir.
(2) Bu eğitim-öğretimi başarıyla tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir.
Mesleki hazırlık sınıfı, eğitim-öğretim süresi ve devam yükümlülüğü
MADDE 24 – (1) Mesleki hazırlık sınıfı; kayıtlı olunan eğitim-öğretim programının
özelliğine göre öğrencileri, lisans programlarına hazırlayan düzeydir.
(2) Mesleki hazırlık sınıfına ilişkin eğitim-öğretim ve sınav usul ve esaslarının belirlenmesinde Senato yetkilidir.
(3) Hazırlık programında geçirilen süre, program süresine ve azami eğitim-öğretim süresine dâhil değildir.
Yabancı dille eğitim-öğretim ve yabancı dil hazırlık sınıfı
MADDE 25 – (1) Birimlerde dersler, ilgili kurulların önerisi, Senatonun kararı ve
YÖK’ün onayı alınarak, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı dille verilebilir.
(2) Zorunlu veya isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimine ilişkin esaslar, ilgili
mevzuat hükümlerine göre Senato tarafından belirlenir. Hazırlık programında geçirilen süre,
program süresine ve azami eğitim-öğretim süresine dâhil değildir.
Yan dal programı
MADDE 26 – (1) Herhangi bir programa kayıtlı öğrencilerden, isteyenlere, kendi lisans
programına ek olarak, bir yan dal programına katılma izni verilebilir. Yan dal programı, ayrı
bir lisans programı değildir. Programı başarıyla tamamlayan öğrenciye bir sertifika verilir.
(2) Yan dal programı açılması, yan dal programlarının hangi fakülte ve bölümler arasında gerçekleştirilebileceği, yan dal seçmek isteyen öğrencilerde aranacak şartlar, başarı ve
kredi koşulları; ilgili yönetim kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile kesinleşir.
(3) Yan dal programlarının kontenjanları, ilgili programın açılmasına karar veren yönetim kurulu tarafından belirlenir. Başvurular programın yürütüldüğü ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.
Çift ana dal programı
MADDE 27 – (1) Öğrencilerin kayıtlı oldukları ön lisans programları ile diğer ön lisans
programları arasında; lisans programları ile diğer lisans programları veya ön lisans programları
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arasında çift ana dal programı açılabilir. Öğrencilerin kendi diploma programlarına ek olarak,
ÇAP’a kayıt olmaları ve ikinci bir diploma almalarına izin verilebilir. ÇAP açılması, ilgili bölümün gerekçeli önerisi, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayıyla kesinleşir.
(2) Başarı sıralaması şartı aranan programlarda Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans
ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası
Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte belirlenen şartların yanı sıra, kayıt
olunan yıldaki ilgili program için YÖK tarafından belirlenen başarı sıralaması şartının sağlanmış olmasını gerektirir.
(3) Öğrencilerin ÇAP’a kabulü, programın yürütüldüğü ilgili bölümün önerisi üzerine
ilgili yönetim kurulunun kararıyla yapılır.
(4) Eşzamanlı olarak birden fazla ÇAP’a kayıt olunamazken, bir ÇAP ile bir yan dal
programına kayıt yapılması mümkündür.
(5) İkinci ana dal diploma programındaki öğrenci, ana dal diploma programında kurum
içi geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında ikinci ana dal diploma programına yatay
geçiş yapabilir.
(6) Yetenek sınavıyla öğrenci alınan ÇAP’a öğrenci kabulünde, ilgili yetenek sınavında
da başarılı olma şartı aranır.
(7) ÇAP ile ilgili esaslar, ilgili kurulun önerisi üzerine Senato tarafından kararlaştırılır.
(8) Öğrencilerin ÇAP ile ilgili başvuru, devam, başarı ve başarısızlık durumları, ilgili
kurullar tarafından hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan yönerge esaslarına göre yürütülür.
Uluslararası ortak lisans programı
MADDE 28 – (1) Bölümler, Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim
Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik ile ilgili diğer mevzuat
hükümlerine uygun olmak kaydıyla, ilgili bölümün gerekçeli önerisi, ilgili kurulun kararı ve
Senatonun onayıyla yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ortak lisans programları açabilirler.
Ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları
MADDE 29 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışı bir yükseköğretim kurumu arasında yapılan anlaşma ve ilgili mevzuat uyarınca, öğrenci değişim programları uygulanabilir.
Bu programlar çerçevesinde öğrenciler bir veya iki yarıyıl yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelere gönderilebilirler. Değişim programları, ikili anlaşmalar ve YÖK tarafından belirlenen
usul ve esaslar doğrultusunda uygulanır.
(2) Değişim programından yararlanıldığı sürede öğrencilerin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre, eğitim-öğretim süresinden sayılır.
(3) Öğrenci değişim programları kapsamında aynı düzeyde başka bir yükseköğretim
kurumundan alınan ders veya uygulamaların kredileri, ilgili bölümün önerisi ve ilgili kurulun
kararıyla, kayıtlı olunan diploma programındaki yükümlülüklerin yerine sayılabilir.
(4) Değişim programı kapsamında gelen öğrencilere diploma veya unvan verilmez.
Alınmış olunan dersler ve notları gösteren bir öğrenci durum belgesi verilir.
Eğitim-öğretim dili
MADDE 30 – (1) Üniversitenin eğitim-öğretim dili Türkçedir. Ancak ilgili kurulların
önerisi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayıyla bazı programlarda tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim yapılabilir.
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Eğitim-öğretim türleri
MADDE 31 – (1) Birinci ve ikinci öğretim, uzaktan öğretim ve yaz okulu eğitim-öğretim programları, birimlerin ilgili kurullarının kararı ve Senatonun onayı ile YÖK’ün belirlediği esaslar doğrultusunda açılabilir.
Yaz okulu eğitim-öğretimi
MADDE 32 – (1) Güz ve bahar dönemleri dışında, ilgili bölümün gerekçeli önerisi, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayıyla yaz okulu açılabilir.
(2) Yaz okulu eğitim-öğretimi uygulaması, Üniversite tarafından bu konuda çıkarılan
yönerge hükümlerine göre yürütülür.
(3) Yaz okulu eğitim-öğretimine katılım, öğrencinin isteğine bağlıdır.
Sınıf denkliği
MADDE 33 – (1) Eğitim-öğretim planlarında, sırasıyla 60 AKTS kredisi, 120 AKTS
kredisi ve 180 AKTS kredisi değerinde dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler, sırasıyla ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencisi olarak tanımlanır.
Öğrenci disiplin işlemleri
MADDE 34 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri hakkında, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Öğrenci işleri
MADDE 35 – (1) Öğrencilerin kayıt, kayıt yenileme, devam, izin alma, ilişik kesme,
nakil yoluyla kabul edilme, intibak, bölüm değiştirme, derse yazılma, yatay, dikey ve kurum
içi geçişler, sınav, not ve benzeri işlemleri, kayıt oldukları birimler tarafından yapılır. Bu işlemler, öğrenci işleri birimince yürütülür.
Eğitim-öğretim planları
MADDE 36 – (1) Üniversitenin eğitim-öğretim programlarındaki öğretim faaliyetleri;
ilgili mevzuat uyarınca, bölümlerin gerekçeli önerisi, ilgili kurulların kararı ve Senato tarafından onaylanan eğitim-öğretim planına göre yapılır.
(2) Akademik takvimde belirtilen süreler içinde, ilgili bölümün gerekçeli önerisi, ilgili
kurulun kararı ve Senatonun onayıyla, eğitim-öğretim planlarına yeni ders konulması veya kaldırılması mümkündür. İlgili kurul kararıyla, eğitim-öğretim planlarındaki dersler açık veya kapalı tutulabilir. Ancak mevcut planlardaki derslerin kredileri, ders kodları, ad ve türleri (zorunlu,
seçmeli) değiştirilemez.
(3) Mevcut plandaki derslerin, varsa ön koşulları, eğitim-öğretim planlarında belirtilir.
(4) Eğitim-öğretim planlarında alınması gereken toplam AKTS kredisinin en az %25’i,
seçmeli derslerden oluşur.
(5) Senato tarafından belirlenen eğitim-öğretim planları, izleyen eğitim-öğretim döneminin başından itibaren uygulamaya konulur.
Dersler
MADDE 37 – (1) Derslerin süresi, hazırlık sınıfı hariç olmak üzere, dönem/yarıyıl esasına göre düzenlenir. Bir ders; teori, atölye, proje, tasarım, uygulama, planlama, laboratuvar,
seminer gibi bileşenlerin bir veya birden fazlasından oluşabilir. Ders başarı notu, her bir ders
için tek bir harf notu ile belirtilir. Dersler, özellikleri bakımından aşağıdaki gibi gruplandırılır:
a) Ortak zorunlu dersler.
b) Zorunlu dersler.
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c) Seçmeli dersler.
(2) Bir akademik yıl içinde, her bir dersin öğrenci için gerektirdiği iş yükünü gösteren
AKTS kredileri, ilgili bölümün gerekçeli önerisi, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayıyla
kesinleşir.
(3) Bölümler arası iş birliği çerçevesinde bölümlerin, Üniversitenin farklı bölümlerine
bağlı programlar için zorunlu ya da seçmeli ders açabilmesi ve kendi programları bünyesinde
açmış oldukları derslere bölüm dışı kontenjan belirlemesi mümkündür.
(4) Dersler, diğer derslerden bir ya da birden fazlasının başarılmış ya da belirli bir AKTS
kredisinin tamamlanmış olması gibi ön koşul veya koşullara bağlanabilir.
(5) Bölüm başkanlıklarınca düzenlenen haftalık ders programları, ilgili birim yöneticileri tarafından onaylanır ve bölüm başkanlıklarınca ilan edilir.
(6) Gerekli hâllerde ilgili bölümün gerekçeli önerisi, ilgili kurulun kararı ve Senatonun
onayıyla dersler, Üniversite binaları ve çalışma saatleri dışında ya da tatil günlerinde yapılabilir.
Ortak zorunlu dersler
MADDE 38 – (1) Ortak zorunlu dersler; 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci
fıkrasının (ı) bendinde tanımlanan derslerdir.
(2) Ortak zorunlu dersler, en az iki yarıyıl olarak programlanır ve uygulanır.
Zorunlu dersler
MADDE 39 – (1) Zorunlu dersler, ilgili programa kayıtlı tüm öğrencilerin almakla yükümlü olduğu derslerdir.
(2) Zorunlu dersler, eğitim-öğretim programında belirlenen dönemde açılır. Ancak, ön
koşulluluk veya başarısızlık gibi durumlara bağlı olarak, bir öğrencinin eğitim-öğretim süresinin uzamasına neden olan derslerin, eğitim-öğretim programında bir sorun teşkil etmemek kaydıyla güz, bahar veya yaz dönemlerinde açılması mümkündür.
(3) Zorunlu derslere kontenjan sınırlaması getirilemez. Ancak sınıf, atölye veya proje
atölyesi mevcudunun yüksek olduğu durumlarda, aynı kodlu ders, birden fazla şube olarak açılabilir. Bu durumda, dersi alması zorunlu olan öğrenci sayısı göz önünde tutularak her bir şube
için kontenjan belirlenebilir.
(4) Birden fazla şube olarak açılan zorunlu derslerin her bir şubesi, farklı bir öğretim
elemanının sorumluluğunda yürütülebilir. Farklı şubelerdeki değerlendirmeler (sınav, ödev ve
benzeri) bölüm kurulu kararınca ortak veya ayrı yapılabilir.
Seçmeli dersler
MADDE 40 – (1) Seçmeli dersler; bir programa kayıtlı tüm öğrencilerin almakla yükümlü olmadığı, ancak ilgili formasyonun elde edilebilmesi açısından uzmanlaşılmak istenen
alanlara yönelik derslerdir.
(2) Öğrencilerin, ön lisans programlarında en az 30 AKTS kredisi, lisans programlarında
ise en az 60 AKTS kredisi değerinde seçmeli ders alabilmeleri için, programa kayıtlı öğrenci
sayıları ile öğrencilerin uzmanlaşma yönelimleri göz önünde tutularak yeteri sayıda ders tanımlanır ve açılır.
(3) Seçmeli derslerin kontenjanları ile açılma yeter sayıları, ilgili bölümün gerekçeli
önerisi, ilgili yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenerek akademik takvimde
belirtilen kayıt yenileme tarihinden önce ilan edilir.
(4) Seçmeli dersin özelliğine göre bölüm içi ve bölüm dışı kontenjan belirlenebilir.
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(5) Eğitim-öğretim planlarının bütünlüğü açısından öğrencilerin, oluşturulan seçmeli
dersler arasından belli sayıda veya AKTS kredisi değerinde ders seçmeleri istenebilir.
(6) Birbirlerinin devamı niteliğinde olan seçmeli derslere ön koşul getirilebilir.
(7) Bir grup olarak belirlenmiş seçmeli derslerden bir veya birkaç tanesi, bir zorunlu
dersin ön koşulu olarak belirlenebilir.
(8) İlgili bölümün gerekçeli önerisi, ilgili yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla mesleğe yönelik olmak üzere yabancı dilde seçmeli dersler açılabilir.
Ders alma koşulu ve sınırı
MADDE 41 – (1) Öğrencilerin, ön koşulsuz veya ön koşulunu sağlamış oldukları dersleri, ders saatlerinin çakışmaması koşuluyla almaları mümkündür.
(2) Bir lisans bölümüne kayıtlı olan öğrenciler, bir ön lisans bölümünde verilen dersleri
zorunlu veya seçmeli ders olarak alamazlar.
(3) GNO 2,00’ın altında olan öğrencilere, ortalamalarını yükseltebilmeleri için şahsen
talep etmeleri ve danışmanlarının onay vermeleri halinde, bir dönemde en fazla 30 AKTS kredilik ders verilebilir.
(4) GNO 2,00 ve üzeri olan öğrenciler, talepleri ve danışmanlarının onayı halinde, bir
dönemde en fazla 40 AKTS kredilik ders alabilir.
(5) GNO 3,32 ve üzeri olan öğrencilerin, talepleri ve danışmanlarının onayı halinde,
bir dönemde en fazla 45 AKTS kredilik ders almaları mümkündür.
(6) Mezuniyet durumunda olup, mezuniyetine 45 AKTS kredisi kalmış olan öğrencilere,
talepleri ve danışmanlarının onayı halinde, bir defaya mahsus olmak üzere en fazla 45 AKTS
kredilik ders verilebilir.
Ders alma, ders bırakma ve yeni ders alma
MADDE 42 – (1) Her öğrenci, akademik takvimde belirtilen süreler içinde ve danışmanı rehberliğinde, ders alma, ders bırakma ve yeni ders alma işlemlerini yapar.
(2) Hazırlık sınıfı veya birinci yarıyıla kayıt yaptıran öğrencilerin dönem (yarıyıl) dersleri, ÖBS tarafından atanır.
(3) Birinci dönem derslerinin bir kısmından muaf tutulan öğrenciler, başvurmaları durumunda, birinci dönem ders kayıt veya ders ekle-bırak haftası içinde danışmanının onayı ve
ilgili kurul kararıyla bir üst dönem veya sınıftan ders alabilir.
(4) Eğitim-öğretimlerine ikinci dönem başında başlamak durumunda olan öğrenciler,
açılan birinci dönem derslerine ek olarak, ön koşulsuz ikinci dönem derslerini de alabilir.
(5) Öğrenciler, eğitim-öğretim gördükleri sınıf ve dönemde, öncelikli olarak eğitimöğretim planlarında belirtilen ve planlandığı dönemde açılan zorunlu dersleri alır.
(6) Bir öğrencinin, önceden almış olduğu bir dersi, harf notuna bakılmaksızın ders notunu yükseltmek üzere yeniden alması mümkündür.
Ders tekrarı
MADDE 43 – (1) Öğrenci, F veya F- notuyla başarısız olduğu alt döneme ait zorunlu
dersleri, eğitim-öğretim planlarında belirtilen dönemlere bağlı kalmak kaydıyla yeniden almak
zorundadır.
(2) Öğrencinin, F veya F- notuyla başarısız olduğu seçmeli dersi tekrar alması veya bu
ders yerine, AKTS kredisi en az bu ders kadar olan başka bir seçmeli dersi, danışmanın onayıyla
seçmesi mümkündür.
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(3) GNO’nun 2,00’ın altına düşmesine yol açan dönem itibarıyla öğrenci, koşullu geçmeyi tanımlayan D+ veya D notu almış olduğu zorunlu ders veya dersleri yeniden almak zorundadır.
(4) Öğrenci, önceki dönemlerde alıp başarılı olduğu bir dersi, not yükseltmek amacıyla
tekrar alabilir.
(5) Bir dersten D+, D veya F notu almış olan ve bu dersi tekrar eden öğrenci, devam
zorunluluğu hariç, dersin tüm diğer ara sınav, ödev, proje, sunum ve benzeri yükümlülüklerini
yerine getirmek zorundadır.
(6) Tekrar edilen derslerde, alınan en son not geçerlidir.
Eğitim-öğretim yükümlülüğü
MADDE 44 – (1) Eğitim-öğretim planında, yerine ders konulmadan kaldırılan zorunlu
bir dersten başarısız olan öğrencilerin o derse ait yükümlülükleri kalkar ve öğrenciler, mezuniyet için gerekli toplam AKTS kredisini, zorunlu veya seçmeli ders alarak tamamlayabilir.
Ders muafiyeti
MADDE 45 – (1) Öğrenciler;
a) Yatay ve dikey geçişlerde, intibak ettirildikleri dönemden önceki dönemlerdeki intibak için yükümlü tutuldukları derslerin dışında, daha önce öğretim gördükleri yükseköğretim
kurumunda başarılı oldukları derslerden,
b) Üniversite içi geçişte, daha önce öğretim gördükleri bölümde başarılı oldukları derslerden,
c) ÖSYM veya özel yetenek sınavı ile girişlerde, daha önce öğretim gördükleri yükseköğretim kurumunda başarılı oldukları derslere eş ya da benzer içerikli derslerden,
muaf sayılmak üzere başvurabilir ve dersin ilgili öğretim üyesinin görüşü alındıktan
sonra, ilgili yönetim kurulunun kararıyla bu derslerden muaf tutulabilir.
(2) Muafiyet başvurusunun, öğrenci tarafından, akademik takvimde belirtilen ekle-bırak
haftasının ilk gününün bir iş günü öncesine kadar yapılması gerekir. Muafiyet tanınan dersler
ikinci kez alınamaz.
(3) Üniversite programlarına ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, istemeleri hâlinde, kayıt
yaptırdıkları eğitim-öğretim yılının başında, Rektörlükçe düzenlenen bir yabancı dil seviye
tespit sınavına girerek, yabancı dil derslerinden muaf sayılabilir.
(4) Yabancı dil derslerinden muaf sayılabilmek için yabancı dil seviye tespit sınavından,
yüz tam puan üzerinden 60 veya daha üstü bir başarı notu almak zorunludur. Bu sınavdan alınan
notun harf notu karşılığı, ilgili yabancı dil dersinin harf notu olarak tanımlanır.
(5) Muafiyet sınavında aldığı notu yeterli bulmayan öğrenci, muafiyet başvurusunu geri
çekebilir ve ilgili derse kayıt olabilir.
(6) Muafiyet son başvuru tarihinden sonra kayıt yaptırmak zorunda kalan öğrenciler,
akademik takvimde belirtilen bir sonraki dönemin ekle-bırak haftasının ilk gününün bir iş günü
öncesine kadar muafiyet başvurusu yapabilir.
(7) Seviye tespit sınavı ve muafiyet işlemlerine ilişkin olarak diğer hususlarla ilgili Senato tarafından ayrıca usul ve esaslar belirlenebilir.
Bir döneme geçiş kredi sınırı
MADDE 46 – (1) Lisans programlarında, ilk dönem hariç, öğrencinin herhangi bir döneme başlayabilmesi için belirli bir krediyi tamamlaması istenebilir. Bu sınırlar; ilgili bölümün
gerekçeli önerisi, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.
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Staj çalışması
MADDE 47 – (1) Birimlerdeki öğrencilere, ilgili bölümün gerekçeli önerisi, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayıyla zorunlu veya isteğe bağlı, pratik çalışma ve staj yükümlülüğü konabilir.
(2) Stajların programlanması ve yürütülmesine ilişkin esaslar, ilgili kurullarca hazırlanır
ve Senato tarafından onaylanır.
İnceleme ve araştırma gezisi
MADDE 48 – (1) Öğrenciler için; kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programlarının bir
gereği olarak, ilgili birimin önerisi ve dekanlığın/müdürlüğün onayıyla görevlendirilecek bir
öğretim elemanı başkanlığında, inceleme ve araştırma gezileri düzenlenebilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Yükümlülükleri, Başarının Ölçülmesi ve Sınavlar
Derslere devam ve öğrenci yükümlülüğü
MADDE 49 – (1) Öğrenciler, izledikleri eğitim-öğretim programında yer alan; teorik
ders, atölye, proje, tasarım, uygulama, planlama, laboratuvar, seminer, resital ve diğer dersler
için bölüm kurulu kararları doğrultusunda, ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü ve dönem
başında açıkladığı ara sınav ve diğer akademik çalışmaların hepsine katılmakla yükümlüdür.
(2) Hazırlık sınıfı da dâhil olmak üzere eğitim-öğretim programlarının tümünde öğrenciler, derslerin %75’ine devam etmek zorundadır.
(3) Devam koşulunu ve bölüm kurulu kararları doğrultusunda öğretim elemanının ders
için belirlediği ve dönem başında ilan ettiği ara sınav, ödev, proje ve benzeri diğer koşulları
sağlamayan öğrenciler, dönem sonu ve bütünleme sınavına giremez.
(4) Öğrencilerin derslere devamları, dersi veren öğretim elemanı tarafından izlenir.
Sınavlar
MADDE 50 – (1) Üniversite birimlerinde uygulanan sınavlar şunlardır:
a) Ara sınav.
b) Dönem sonu sınavı.
c) Bütünleme sınavı.
ç) Staj sınavı/değerlendirmesi.
d) Derece geçme sınavı.
e) Mazeret, muafiyet, üç ders, seviye tespit gibi gerekli durumlarda uygulanan sınavlar.
Ara sınav
MADDE 51 – (1) Ara sınav, eğitim-öğretim planlarında yer alan bir ders için dönem
içinde yapılan sınav veya sınavlardır.
(2) Ara sınav sayısı, sınavın biçimi, sınavın tarihi, dönem içinde yapılan çalışmalar ile
verilen ödevlerden hangilerinin ara sınav olarak değerlendirmeye alınacağı ve ara sınavlar ile
diğer dönem çalışmalarının ders başarı notuna katkısı, bölüm kurulu kararları doğrultusunda,
ilgili öğretim elemanınca belirlenerek, dönemin ilk haftası içinde, ilgili bölüm başkanlıklarınca
öğrencilere duyurulur. Bu belirleme; proje, tasarım, atölye gibi uygulamalı dersler için de bölüm
kurul kararları çerçevesinde yapılır.
(3) Ara sınavlar ya da yerine geçecek çalışmalara, geçerli mazereti nedeniyle katılamayan ve mazeretini belgeleyebilen öğrenciye uygulanacak işlem, ilgili bölüm kurulu kararları
doğrultusunda belirlenir.

12 Ekim 2020 – Sayı : 31272

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 31

Dönem sonu sınavı
MADDE 52 – (1) Dönem sonu sınavı, eğitim-öğretim planlarında yer alan bir ders için
dönem sonunda yapılan sınavdır.
(2) Öğrencinin kaydolduğu her bir ders için dönem sonu sınavının yapılıp yapılmayacağı, yapılmayacaksa sınav yerine geçecek değerlendirmenin şekli, dönem başında ilgili bölüm
kurullarında karara bağlanır ve bölüm başkanlıklarınca öğrencilere duyurulur.
(3) Öğrencinin dönem sonu sınavına girebilmesi ve dönem sonunda değerlendirilecek
çalışmalarını teslim edebilmesi için 49 uncu maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmesi
gerekir.
(4) Dönem sonu sınavına girebilme koşulunu yerine getirmeyen öğrencilerin listesi,
dönemin son haftası içinde, ilgili bölüm başkanlığınca öğrenci işlerine bildirilir.
(5) Bir dersin dönem sonu sınavına girebilme koşulunu yerine getiremeyen öğrenciler,
dönem sonu sınavına giremez.
(6) Dönem sonu sınavının mazeret sınavı bütünleme sınavıdır. Ayrı bir mazeret sınavı
yapılmaz.
Bütünleme sınavı
MADDE 53 – (1) Bütünleme sınavı, derse devam sorumluluğunu yerine getirmiş ve
dönem sonu sınavına girmeye hak kazanmış olduğu halde bu sınava girmemiş veya dönem
sonu sınavında başarısız olmuş öğrenciler için yapılan sınavdır.
(2) Atölye, proje, tasarım ve sergi gibi uygulaması olan bazı dersler için bütünleme sınavları uygulanmaz. Her eğitim-öğretim yılının başında, bütünlemesi olmayan dersler, bölümlerin önerisi ve ilgili kurulların onayıyla tespit edilir.
(3) Bütünleme sınavı notu, dönem sonu sınav notu yerine geçer.
(4) Bütünleme sınavının mazeret sınavı yoktur.
Staj sınavı/değerlendirmesi
MADDE 54 – (1) Staj ve pratik çalışmalarla ilgili sınav veya sınav yerine geçebilecek
değerlendirme esasları, ilgili kurul kararı ve Senato onayıyla belirlenir.
MGÜ Derece Sistemi
MADDE 55 – (1) MGÜ Derece Sisteminin amacı, Üniversitenin İcra Sanatları Fakültesi ile ihtiyaç duyulması halinde diğer akademik birimlerde, öğrencinin bireysel performans
seviyesine uygun eğitim almasını sağlamaktır.
MGÜ Derece Sisteminin uygulama usul ve esasları
MADDE 56 – (1) MGÜ Derece Sisteminin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, ilgili
yönetim kurulunun gerekçeli önerisi ile Senato tarafından belirlenir.
Derece geçme sınavı
MADDE 57 – (1) MGÜ Derece Sistemi uyarınca Üniversitenin İcra Sanatları Fakültesi
ile ihtiyaç duyulması halinde diğer akademik birimlerde belirlenen derslerde yapılan sınavdır.
(2) Derece geçme sınavına yalnızca, derslerin dönem sonu sınavından 90 ve üzeri not
alan öğrencilerin başvurma hakkı vardır.
(3) Derece geçme sınavı, her yıl dönem sonu sınavından sonraki bir tarihte yapılır.
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(4) Derece geçme sınavında alınan notun GNO’ya bir etkisi yoktur.
(5) Derece geçme sınavının mazeret sınavı yoktur.
(6) Derece geçme sınavına ilişkin diğer tüm usul ve esaslar, Senato tarafından belirlenir.
Sınavların yapılış şekli ve puanlama
MADDE 58 – (1) Sınavlar; yazılı, sözlü, uygulamalı, çizime dayalı, atölye-proje değerlendirmesi ile bunların birkaçının birleşiminden oluşabilir. Atölye, proje, tasarım ve benzeri
derslerde teslim ve değerlendirmeye ilişkin esaslar, ilgili bölümlerce belirlenir. Sözlü sınavlar,
izleyiciye açık olarak yapılır.
(2) Sınavlar, mutlak veya bağıl ölçütlere göre değerlendirilir. Sınavların değerlendirilmesinde hangi yöntemin kullanılacağı, dersin açıldığı dönemin başında, ilgili öğretim elemanı
tarafından öğrencilere duyurulur.
(3) Sınavlar, bir gün içinde yapılabileceği gibi, dersin özelliğine göre, birden fazla güne
de yayılabilir.
(4) Sınavlar, gerek görülen durumlarda ilgili kurul önerisi ve Senato kararıyla, Üniversite yerleşkeleri ve çalışma saatleri dışında ya da tatil günlerinde de yapılabilir.
(5) Her bir sınavın içeriği ve uygulaması, Senato kararıyla değiştirilebilir.
Sınav günlerinin ilanı
MADDE 59 – (1) Sınav gün ve saatleri, akademik takvim esas alınarak, ilgili bölüm
başkanlığınca belirlenerek, dekanlıklar/müdürlükler tarafından onaylanır ve sınavların başlama
tarihinden en az bir hafta önce ilan edilir.
Sınav evrakının/öğrenci çalışmalarının saklanması
MADDE 60 – (1) Sınav evrakı ile sınav yerine değerlendirmeye alınan çalışmalar veya
kopyaları, ilgili birimler tarafından en az iki yıl saklanmak zorundadır.
(2) Birimlerde yapılan öğrenci çalışmaları, sergilenmek veya eğitim-öğretimle ilgili
amaçlar için ilgili bölüm veya programlarca saklanabilir.
(3) Öğrenci çalışmalarıyla ilgili kullanım hakkı, ilgili bölümün önerisi ve ilgili kurul
kararı üzerine Senato tarafından düzenlenir.
Ders başarı notu
MADDE 61 – (1) Ders başarı notu; ara sınav, ödev, proje, sunum ve benzeri uygulamalardan alınacak puanlar ve dönem sonu sınavı/bütünleme sınavı puanlarının hesaba katılmasıyla tek bir not olarak verilir.
(2) Ara sınav, ödev, proje, sunum ve benzeri uygulamalardan alınacak puanlar ve dönem
sonu sınavı puanının hangi ağırlıklarla hesaba katılarak, ders başarı notunun hesaplanacağı dönem başında, dersin öğretim elemanı tarafından öğrencilere bildirilir.
(3) Ders başarı notu, harf notlarıyla belirtilir.
(4) Ders başarısına ait harf notlarının yüzlük ve dörtlük sistemdeki karşılıkları aşağıdaki
tabloda olduğu gibidir:
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(5) Öğrencinin, yükümlü olduğu dersten başarılı sayılabilmesi için; A+, A, A-, B+, B,
B , C , C, D+, D notlarından birini alması gerekir.
(6) D+ ve D notları, koşullu geçme durumunu gösteren notlardır.
(7) Yükümlü olunan dersten başarısız olma halinde;
a) Dersin gereklerini yerine getirip dönem sonu sınavına girmeye hak kazanan, ancak
sınava girmeyen veya bu sınavdan başarısız olan öğrenciler için F notu;
b) Derse devam şartını veya dersin diğer gereklerini yerine getirmemesi sebebiyle dönem sonu sınavına girmeye hak kazanamayan öğrenciler için F- notu,
verilir.
Ders başarı notunun ilanı
MADDE 62 – (1) Ders başarı notları, en geç, dönem sonu sınavını ve bütünleme sınavını izleyen beşinci gün, ilgili öğretim elemanınca ÖBS’de kesinleştirilir.
(2) Atölye, proje, tasarım, tasarlama ve sergi gibi bütünlemesi olmayan uygulamalı
derslerde başarı notları, bütünleme sınavlarının sonunu takip eden beşinci gün, ilgili öğretim
elemanınca ÖBS’de kesinleştirilir.
(3) Sınav sonuçlarının ilanı sürecinde, sonuca ilişkin maddi bir hatanın dersin öğretim
elemanı tarafından resen tespit edilmesi halinde, sınav sonuçlarının ilan edildiği ilgili dönemin
sonuna kadar, maddi hata gerekçesiyle, meslek yüksekokullarında müdürlük, fakültelerde ilgili
bölüm başkanlığına yazılı olarak başvurulmak suretiyle, ilgili yönetim kurulu kararıyla ilan
edilen sonucun düzeltilmesi mümkündür.
Ders başarı notuna itiraz
MADDE 63 – (1) Öğrenci; ders başarı notu girişinin son gününü izleyen üç iş günü
içinde, kayıtlı olduğu ilgili dekanlığa/müdürlüğe dilekçeyle başvurarak, sınav evrakının, maddi
hata yönünden incelenmesini isteyebilir. Sonuç, ilgili bölüm başkanlığı tarafından, öğretim elemanının görüşü alınarak, ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır ve öğrenciye duyurulur.
(2) Başarı notu değişikliği gerektiren ilgili yönetim kurulu kararı; ÖBS’de gerekli not
düzeltmesinin yapılması için akademik takvimde belirtilen ilgili dönemin, dönem kapatma tarihinden önce öğrenci işleri birimine ve öğrenci işleri dairesi başkanlığına bildirilir. Akademik
takvimde belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular kabul edilmez.
-

+
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Genel akademik not ortalaması, dönem not ortalaması ve mezuniyet derecesi
MADDE 64 – (1) GNO, öğrencinin akademik başarı düzeyini gösteren not ortalamasıdır.
(2) GNO ve mezuniyet derecesiyle ilgili esaslar şunlardır:
a) GNO; (K1*B1+K2*B2+K3*B3+...)/(K1+K2+K3+...) formülüne göre ve binde birler
basamağına yuvarlanarak hesaplanır. Bu formüldeki K, dersin AKTS kredisini; B, dersin başarı
notunun dörtlük sistemdeki katsayısını gösterir.
b) DNO, öğrencinin ilgili dönemde aldığı derslerin ağırlıklı not ortalamasıdır.
c) GNO, öğrencinin ilgili dönem ile daha önceki aldığı derslerin ağırlıklı not ortalamasıdır.
(3) DNO ve GNO hesabı yapılırken ortak zorunlu, zorunlu ve seçmeli derslerden alınan
tüm notlar hesaba katılır.
(4) Mezuniyet derecesi (mezuniyet başarı notu), mezun olan öğrencinin genel akademik
not ortalamasıdır.
Not dökümü
MADDE 65 – (1) Ayrıntılı not dökümünde, öğrencinin aldığı tüm dersler ve tüm notlar,
derslerin alındığı yıl ve dönem bazında düzenlenir.
(2) Özet not dökümünde öğrencinin aldığı dersler, sınıf ve dönem bazında düzenlenir.
Şayet bir ders tekrar edilmiş veya bu ders yerine başka bir ders alınmış ise sadece alınan son
ders ve bu dersin notu yer alır. F ve F- notu alınan seçmeli dersler, özet not dökümünde gösterilmez.
(3) Ayrıntılı ve özet not dökümlerinde DNO, GNO ve harf notlarıyla ilgili açıklamalara
yer verilir.
Mezuniyet
MADDE 66 – (1) Lisans programlarından mezuniyet için;
a) Zorunlu ve ortak zorunlu derslerin tamamından başarılı olunmalıdır.
b) İlgili eğitim-öğretim programında yer alan en az 240 AKTS kredilik ders tamamlanmalı ve mezuniyet notu en az 2,00 olmalıdır.
(2) Ön lisans programlarından mezuniyet için;
a) Zorunlu ve ortak zorunlu derslerin tamamından başarılı olunmalıdır.
b) İlgili eğitim-öğretim programında yer alan en az 120 AKTS kredilik ders tamamlanmalı ve mezuniyet notu, en az 2,00 olmalıdır.
Normal eğitim-öğretim süresinden önce mezuniyet
MADDE 67 – (1) Öğrenciler; sorumlu oldukları eğitim-öğretim programlarındaki ders,
AKTS kredisi ve mezuniyet başarı notu yükümlülüklerini, normal eğitim-öğretim süresinden
önce tamamlamaları durumunda, eğitim-öğretim süresinin dolmasını beklemeden mezun olabilir.
Mezuniyete üç ders sınavı
MADDE 68 – (1) Mezuniyete üç ders sınavı, mezuniyet durumundaki öğrenciler için
başarısız olunan en çok üç dersten sınava girme hakkını içeren bir sınavdır.
(2) Kayıtlı olduğu bölümün, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının
(ı) bendi kapsamında açılan dersler dâhil, devam alınarak başarısız olunan en çok üç ders dışındaki derslerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve bölüme ilişkin
tüm yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler, mezuniyete üç ders sınavına girebilirler.
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(3) Mezuniyete üç ders sınavına girebilmek için öğrenciler, son iki yarıyılın birisinde,
ilgili derse/derslere kayıt yaptırmış olmalıdır. İlgili yönetim kurulu kararıyla öğrenci değişim
programı ve/veya kayıt dondurma gibi izinli sayılan süreler, bu süreye dâhil değildir.
(4) Mezuniyete üç ders sınavı hakkını kullanıp başarısız olan öğrencilerin, bu sınav
hakkını tekrar kullanabilmeleri için söz konusu ders/derslerin açıldığı ilk yarıyılda kayıt yaptırmaları zorunludur. Daha önce alınmamış veya F- notuyla devamsızlıktan kalınan bir ders
için, mezuniyete üç ders sınavına girilemez.
(5) Mezuniyete üç ders sınavı hakkını kullanmak isteyen öğrenciler, bütünleme sınav
sonuçlarının ilanından sonra, beş gün içinde, ilgili akademik birimlerin öğrenci işleri birimlerine
dilekçeyle veya ÖBS üzerinden başvururlar. Başvuruların, ilgili bölüm tarafından incelenmesinin ardından öğrenciye ve dersin/derslerin öğretim elemanına/elemanlarına, üç ders sınavının
açılacağı ilgili birim tarafından bildirilir.
(6) Mezuniyete üç ders sınavı sonucunda öğrencilerin, mezuniyet için gerekli olan 2,00
ortalamayı sağlamaları gerekir.
Azami süreler sonunda mezun olamayan öğrenciler
MADDE 69 – (1) Azami süreler sonunda mezun olamayan öğrencilerin durumu, 2547
sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenlenir.
(2) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi kapsamında, sınırlı veya sınırsız sınav hakkı
kullanma durumunda olan öğrenciler; öğrenci katkı paylarını ve/veya öğrenim ücretlerini ödemeye devam edip, kayıt yenileme, ders bırakma ve yeni ders alma işlemlerini yaparlar, ancak
sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
(3) Sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenci, bu hakkını diğer öğrencilerle birlikte
dersin sınavının yapılacağı ilk sınav döneminden başlayarak ve bu derslerin açıldığı sınav dönemlerinde kullanır.
(4) Açılacak sınavlara üst üste ya da aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı boyunca hiç girmeyen bir öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.
(5) Sınırlı veya sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenci; uygulama esaslı
derslerde, dersin ilk açıldığı dönemden başlayarak uygulamalara devam etmek ve bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.
Diplomalar ve diploma eki
MADDE 70 – (1) Birimlerde öğrenimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere, izledikleri eğitim-öğretim programlarının düzeyine göre mezuniyet diploması verilir.
(2) Diplomalarda, Üniversitenin ve fakülte/meslek yüksekokulu ile kayıtlı olunan eğitim-öğretim bölüm ve programının adları belirtilir. Diplomalar dekan/müdür ile Rektör tarafından imzalanarak onaylanır.
(3) Lisans eğitim-öğretimini tamamlamayan/tamamlayamayan öğrencilere, ön lisans
düzeyinde diploma verilmesi ya da bunların meslek yüksekokuluna intibak ettirilmeleri, ilgili
mevzuat hükümlerine göre yapılır.
(4) Lisans eğitimine devam ederken, kendi talebiyle ilişiğini kesmek isteyen ve dördüncü dönem sonuna kadar, ilgili eğitim-öğretim planında bulunan bütün dersleri ve ilgili eğitim-öğretim planında olmasa bile, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, II, Türk Dili I, II ve en
az 4 AKTS kredilik yabancı dil derslerini başarıyla tamamlamış olan ve dördüncü dönem sonu
itibarıyla GNO’su en az 2,00 olan lisans öğrencilerine, başvurmaları ve gerekli şartları taşımaları hâlinde, ön lisans diploması verilir.
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(5) Öğrencilere diplomalarının verilebilmesi için değişim programlarından kaynaklı,
ödenmemiş öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti olmaması gerekir.
(6) Kayıt oldukları programları başarıyla tamamlayarak diploma almaya hak kazanan
öğrencilere, diplomalarıyla birlikte, diploma eki de verilir.
(7) Diploma eki, akademik ve mesleki yeterliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına
yardımcı olan ve diplomalara ek olarak verilen belgedir.
(8) Diploma eki, öğrencilerin öğrenimleri süresince almış oldukları bütün derslerin kod
ve adları, AKTS kredileri ve standart diploma eki bilgilerini kapsar.
(9) MGÜ Derece Sisteminin uygulandığı programlarda, belirlenen usul ve esaslar dâhilinde, ilgili sistemin tüm derecelerini mezuniyetten önce tamamlayan öğrenciye, sahip olduğu
dereceyi belirten özel bir belge; tamamlayamayan için ise sadece kazandığı dereceyi gösteren
bir belge, diplomayla birlikte verilir.
Onur, yüksek onur, üstün yüksek onur öğrencisi ve ödüllendirme
MADDE 71 – (1) Mezuniyet başarı notu 3,32-3,64 aralığında olan öğrenciler, onur;
3,65-3,97 aralığında olan öğrenciler, yüksek onur; 3,98 ve daha üzeri olan öğrenciler ise üstün
yüksek onur derecesi alırlar. Bu öğrencilere, mezuniyet başarı durumlarını belirten özel bir
belge, geçici mezuniyet belgesiyle birlikte verilir.
(2) Sıralamalarda eşitlik olması durumunda, öğrenimlerini daha kısa sürede tamamlayan
öğrenciler, sıralamada üst sırada yer alır.
(3) Öğrencilerin ödüllendirilmesine ilişkin esaslar, Senato tarafından belirlenir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâller
MADDE 72 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri, YÖK kararları, Senato ve ilgili kurul kararları uygulanır.
(2) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek olağandışı durumlarda (deprem, salgın, savaş, seferberlik, terör ve benzeri) ve bu durumların etkisinin devam ettiği süreçlerde; eğitim
ve öğretimin devamının sağlanabilmesi ve öğrenci mağduriyetlerinin önlenebilmesi amacıyla,
eğitim-öğretime ve sınavlara ilişkin esas ve sürelerde değişiklikler yapma veya yeni kararlar
alma konusunda Senato yetkilidir.
(3) Yönetmelik değişikliğinden doğan öğrenci intibaklarıyla ilgili iş ve işlemlerde Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 73 – (1) 27/10/2018 tarihli ve 30578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 74 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 75 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü yürütür.

12 Ekim 2020 – Sayı : 31272

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 37

Çankırı Karatekin Üniversitesinden:
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM
ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 11/9/2012 tarihli ve 28408 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankırı
Karatekin Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“f) Önkoşullu ders: Alınabilmesi için alt yarıyıllarda/yılda yer alan derslerden bir veya
birden fazlasının başarılması koşulu aranılan dersi,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – (1) Hazırlık sınıfı hariç, azami öğrenim süresi; öğrenim süresi iki yıl
olan ön lisans programları için dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programları için
yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programları için sekiz yıldır. Bu süreler sonunda
mezun olamayan öğrenciler öğrencilik hakkından yararlanamaz.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(1) Akademik birimlerde eğitim-öğretim; yarıyıl/yıl esasına göre ilgili kurul kararı ve
Senatonun onayı ile düzenlenir ve Senatonun onayladığı akademik takvime göre yürütülür.”
“(4) Üniversitenin Diş Hekimliği Fakültesi ve Hukuk Fakültesinde eğitim-öğretim ve
sınavlarla ilgili esaslar, ilgili birim kurulu önerisi ile Senato tarafından belirlenir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“Bu hüküm, Üniversitenin Diş Hekimliği Fakültesi ve Hukuk Fakültesi için ilgili birim kurulu
önerisi ile Senato tarafından belirlenir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 12 – (1) Öğrenci, ders kaydının son gününün sonuna kadar daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilen kuruluşlardan aldığı ve
başarılı olduğu dersler için muafiyet isteğini dilekçe ile ilgili akademik birime iletir. Muaf olunan dersler, ilgili yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası ile beşinci fıkrasının (b), (c), (e) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.
“(4) Öğretim elemanları, sınav sonuçlarını sınav tarihinden itibaren en geç bir hafta
içerisinde açıklamak ve öğrenci bilgi sistemine girmek zorundadır. Öğrencinin, hak etmediği
bir sınava girmesi durumunda aldığı not, ilan edilmiş olsa da iptal edilir. Sınavlara ilişkin belge
ve tutanaklar; öğretim elemanınca en geç ertesi dönem başına kadar bölüm başkanlığına teslim
edilir ve bölüm başkanlığının sorumluluğunda, ilgili birimce gösterilen alanda en az iki yıl süreyle saklanır.”
“b) Ara sınav: Her ders için bir yarıyılda/yılda en az bir ara sınav yapılır. Ayrı ders niteliğindeki proje dersi, bitirme çalışması ve seminer için ara sınav yapılmaz. Bir ders içindeki
projeler, ödevler, kısa süreli sınavlar, laboratuvar, atölye, uygulama ve benzeri çalışmalar ara
sınav yerine geçebilir. Öğretim elemanı yarıyıl/yıl içi notunun hesaplanmasına esas olacak her
türlü faaliyetin oranını, en geç yarıyılın başladığı ilk hafta içerisinde ilan eder.
c) Yarıyıl/yılsonu sınavı: Akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde yapılır. Ders
kaydı yaptırarak devam şartlarını yerine getiren ve uygulamalarda başarılı olan öğrenci bu sınava girebilir.”
“e) Mazeret sınavı: Mazereti nedeniyle ara sınava giremeyen öğrencilere tanınan sınavdır. Öğrencinin, sınav tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde mazeretini gösterir belge
ile ilgili akademik birime yazılı olarak müracaat etmesi gerekir. Müracaatlar ilgili yönetim
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kurullarınca karara bağlanır. Mazeret sınavı aynı yarıyıl/yıl içinde yarıyıl/yılsonu sınavından
önce, akademik birimlerce tespit ve ilan edilen gün, yer ve saatte yapılır. Mazeret sınavları için
ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.”
“g) Ek sınav: Azami süre sonunda kayıtlı olduğu programdan mezun olamayan öğrencilerden almadığı ve/veya alıp da devam koşulunu yerine getirmediği ders sayısı altı ve daha
fazla olanlar hariç diğer öğrencilere, sınava girme koşullarını yerine getirdiği halde başarısız
oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını
beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız
olan öğrencilere dört yarıyıl, bir dersten başarısız olanlara ise sınırsız sınav hakkı tanınır. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci,
sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.”
“(7) Engelli öğrencilerin engel durumları göz önünde bulundurularak bu Yönetmelik
hükümleri çerçevesinde ilgili birim kurulunca belirlenen özel sınav yöntemleri uygulanabilir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Ön lisans düzeyinde yüz yirmi (120), dört yıllık lisans düzeyinde iki yüz kırk (240),
beş yıllık lisans düzeyinde üç yüz (300) AKTS krediyi başarıyla tamamlaması,”
MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
11/9/2012
28408
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
116/6/2013
28679
24/5/2014
28990
330/10/2016
29873

—— • ——
İstanbul Rumeli Üniversitesinden:
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 19/11/2017 tarihli ve 30245 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Rumeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinin
üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Doktora/sanatta yeterlik ve tezli yüksek lisans programlarında, yabancı uyruklu
adayların kabulünde ALES puan şartı aranmaz. Güzel sanatlar alanında eğitim veren fakülteler
ile konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Bu adaylara başvurdukları programlara göre anabilim ve anasanat dallarının belirleyeceği yetenek sınavı uygulanabilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
19/11/2017

30245
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İLÂN BÖLÜMÜ
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
SÜT SOĞUTMA VE MUHAFAZA TANKI SATIN ALINACAKTIR
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:
İşletmemiz ihtiyacı aşağıda miktarı yazılı olan Süt Soğutma ve Muhafaza Tankı satın
alınacaktır.
PARTİ
NO
1

İSTENİLEN MALIN/HİZMETİN ADI VE EVSAFI
Süt Soğutma ve Muhafaza Tankı

ALINACAK
MİKTAR
1

BİRİMİ
ADET

1-İhale kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacaktır. Teklif mektupları en geç 22/10/2020
Perşembe günü saat 14.00’e kadar İşletmemiz Genel Evrak Servisine verilecektir. Geciken
teklifler dikkate alınmayacaktır. İhaleye ait zarflar aynı gün saat 14.00’de (AMASYA) Gökhöyük
Tarım İşletmesi Müdürlüğü İhale Salonunda Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda
açılacaktır.
2-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası
Belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda
alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış,
tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya
bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
c) İhale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmış olma şartı ile bağlı bulunduğu Vergi
Dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna borcunun olmadığına veya borcu var ise ertelendiğine dair
belgeler,
d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen Teklif Mektubu.
e) Şartnamede belirlenen Geçici Teminat. İstekliler Teklif Tutarının %3'ünden az
olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. (İhaleye ait geçici teminatın nakit olması halinde
işletmemizin T.C. Ziraat Bankası AMASYA Şubesindeki TR22 0001 0000 3005 9943 7852 24
İban nolu hesabına yatırılacak, makbuzu ihale komisyonuna ibraz edilecektir. Geçici teminatın
banka teminat mektubu olması halinde geçerlilik süresi en az 22.01.2021 tarihine kadar olacaktır.)
f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş ortaklığı
beyannamesi
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (a),(b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir
ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
3.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler
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3.1-Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik
belgeler:
İsteklinin;
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu
gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise
yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesini,
İhale Komisyonuna ibraz etmesi zorunludur.
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya
yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.
4-Konu ile ilgili Şartname işletmemizde, tigem.gov.tr. mail adresinde görülebilir.
5-Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında
olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.
İlan Olunur.
ADRES :
GÖKHÖYÜK TARIM İŞLETMESİ
MÜDÜRLÜĞÜ
Doğantepe Köyü Gökhöyük Mah. Deniz Cad.
Kızılırmak Sok. No. 10 Merkez/AMASYA
(İşletmemiz Amasya-Mecizötü Karayolunun
25.Km.dedir.)
Tel : 0358 273 52 97-98 Fax : 0358 273 52 98
8143/1-1

—— • ——

AKÜ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:
TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Mıntıkasında Bulunan Sinyal Teknik Bina ve Hemzemin
Geçitlerde Kullanılmak Üzere Akü Satın Alınacaktır.
İhale Kayıt No
: 2020/528573
1. İdarenin:
a) Adresi
: TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi
Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A 35220
Alsancak / İZMİR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0232 464 31 31/4931-0232 464 77 98
c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgesatinalmavestokkontrolihalekomisyonu@tcdd.gov.tr
d) İnternet Adresi
: http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler
2. İhale konusu malın adı ve miktarı : İhale dokümanında belirtilmiştir.
3. Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık
İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale
dokümanında belirtilmiştir.
4. Tekliflerin TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu
Başkanlığına 22.10.2020 Perşembe günü saat 14/00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
5. İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale
Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 250,00.- TL bedelle
temin edilebilir.
6. Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7. Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
8016/1-1
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NORMAL VE EMPRENYELİ KALKER TAŞ TOZU ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
TTK İhtiyacı Olan Normal ve Emprenyeli Kalker Taş Tozu (2 Kalem) Alımı 4734 Sayılı
Kanunun 3/G Maddesi Kapsamında Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası

: 2020/538675

1-İdarenin
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
a) adresi

Satınalma Dairesi Başkanlığı
ZONGULDAK

b) telefon ve faks

:Tel:0-372 259 47 94 –84

Fax: 0 372 251 19 00 – 253 12 73

numarası
c) elektronik posta adresi

: Satinalma@taskomuru.gov.tr.

(varsa)
2-İhale konusu işin nev’i
a) Niteliği, türü ve
miktarı

b) Teslim yeri
c) Teslim süresi

Miktarı:

Malzemenin Cinsi 1 Normal Kalker Taş Tozu

480.000 kg

2 Emprenyeli Kalker Taş Tozu

540.000 kg

TTK Genel Müdürlüğü ilgili Müessese veya İşletme Müdürlüğü
ambar stok sahasıdır.
: 1 yıl

3-İhalenin
a) Yapılacağı yer

: TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati

: 03.11.2020 Salı– saat: 1500

c) Dosya no

: 2014039

4- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
4-1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
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c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
e) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat,
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş ortaklığı
beyannamesi
h) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin
listesi,
i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde
(b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler.
4.2.1- Ambalaj kolay yırtılmayacak, taş tozunu dış kısmına bulaştırmayacak (jüt torba
içinde ventilli torba veya lamineli (polipropilen) torba) ve çevre koşullarından etkilenmeyecek
malzemeden yapılacaktır. Firmalar teklifleriyle birlikte 1 adet torba numunesi vereceklerdir. Taş
tozu torbalarını araçlara yükleme ve boşaltma işlemlerinin forkliftle yapılabilmesini sağlayan
kapaklı bigbag (yaklaşık(100x100x150)cm.) kullanılacaktır. Firmalar bigbag içerisinde kaç adet
taş tozu torbası kullanacaklarını tekliflerinde belirteceklerdir. Alternatif teklifler ayrıca
değerlendirilecektir.
4.2.2- Firmalar teklifleriyle birlikte Resmi Kurumdan aldıkları güncel (son bir yılın)
kimyasal analiz ve elek analiz raporlarını vereceklerdir.
4.2.3- Firmalar teklifleri ile birlikte emprenyeli taş tozu malzemesi ile ilgili zararlı
maddeler ve karışımlara ilişkin güvenlik bilgi formları hakkında yönetmelik (13/12/2014-29204)
uyarınca güvenlik bilgi formu (MSDS) vereceklerdir.
4.2.4- Teklif ile birlikte ürünlere ait teknik özellikleri gösterir 2 takım tanıtıcı katolog ve
üretici firmaya ait TS EN IS0 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistem Sertifikası verilecektir.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:
5.1- En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eşit olması durumunda İstekli
tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına (yüksek olan) göre bununda
eşit olması durumunda Teknik şartnameye uygun kimyasal analiz ve elek analiz raporlarından en
iyi olanı tercih edilecektir.
5.2- İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.
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6- İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
7- İhale dökümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:2
Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22
Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 75,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin
edilebilir.
İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale
dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 150,00 TL. İhale
dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no.’lu
hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı
bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale
dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale
tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla
gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik
olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların
ihale dokümanı satın almaları zorunludur.
8- Teklifler en geç 03.11.2020 Salı–saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu
Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu
değildir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,
ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilemeyecektir.
10- İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda
geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren
isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü
olmalıdır.
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki
maddeler uygulanır.
13.1.1-İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
13.1.2-Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden
yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet

Alımları

ve Yapım işleri ile ilgili

Yönetmeliğimizin 15/Ave 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
İlan olunur.

8142/1-1
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KALITSAL TROMBOSİTOPENİ HASTALIKLARINDA ETYOLOJİNİN
BELİRLENMESİNDE TÜM EKZOM SEKANSLAMA VE
VARYANT ANALİZİ İÇİN MALZEME ALIMI
İHALE EDİLECEKTİR
Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:
Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü
maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki
esaslarının 20 nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt No: 2020 /471275 KALITSAL TROMBOSİTOPENİ HASTALIKLARINDA
ETYOLOJİNİN BELİRLENMESİNDE TÜM EKZOM SEKANSLAMA VE VARYANT
ANALİZİ İÇİN MALZEME ALIMI
1 - İdarenin:
a) Adı
: Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire
Başkanlığı
b) Adres
: Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire
Başkanlığı Bornova/İZMİR
c) Telefon
: 232 311 42 41
ç) Belgegeçer
: 232 388 10 74
d) E- posta
: idari@mail.ege.edu.tr
2 - İhale Konusu malın:
a) Adı
: KALITSAL TROMBOSİTOPENİ HASTALIKLARINDA
ETYOLOJİNİN BELİRLENMESİNDE TÜM EKZOM
SEKANSLAMA VE VARYANT ANALİZİ İÇİN
MALZEME ALIMI
b) Niteliği, Türü ve Miktarı
: Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik
Malzeme Alımları
c) Teslim Yeri
: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
d) Teslim Tarihi
: 60 (Altmış) takvim günüdür.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Ege Üniversite Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire
Başkanlığı İhale Salonu
b) Tarihi ve Saati
: 26.10.2020 Pazartesi günü - saat 10:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda
alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya
ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart
forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini
ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe
olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “…marka… model… cihazı
teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi “ başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına
yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin
hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi
işaretlenmiş olacaktır.
5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu
oluşan) en düşük olanıdır.
6 - Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:
6.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler ile ortak girişim yapan
yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında %
1(bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları
teklif mektubunda yer alan T.C. Kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli
oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif
eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala ilişkin yerli malı
belgesini sunması zorunludur.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.1. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
adresinde görülebilir ve 100,00 TRY karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.1.2. İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı adresine
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir.
9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü
olmalıdır.
11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
12 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003
tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20 nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık
usulü ile ihale edilecektir.
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100 KG GERMANYUM(Ge) SATIN ALINACAKTIR
Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:
Germanyum(Ge) alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile
geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı
kararname eki esaslarının 20. maddesi (e) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası
: 2020/535161
1- İdarenin
a) Adresi
: Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma
Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 0 312 202 23 56 – 0 312 202 23 58
c) Elektronik posta adresi
: bap@gazi.edu.tr
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 100 kg Germanyum(Ge) alımı
b) Teslim yeri
: CIP/Ankara Gümrükleri (Gazi Üniversitesi Fotonik
Uygulama ve Araştırma Merkezi)
c) Teslim tarihi
: Akreditifin muhabir banka tarafından yükleniciye
bildirilmesinden itibaren işe başlanıp malzemelerin
tamamı 120 (yüzyirmi) takvim günü içinde CIP/Ankara
gümrüklerine teslim edilecektir. (Ankara Gümrüklerinden
Gazi Üniversitesi Fotonik Uygulama ve Araştırma
Merkezine nakil/teslimi yüklenici tarafından yapılacaktır.)
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi
b) Tarihi ve saati
: 02.11.2020 pazartesi günü, saat: 11:00
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek
Odası Belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da
Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,
odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici
teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da
Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
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4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma
uygun iş ortaklığı beyannamesi,
4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge,
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir
ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.2.1. İmalatçılığı/Yetkili satıcılığı gösteren belgeler,
1) İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler,
2) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler veya yetkili temsilci
ise yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler,
3) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı
sıra, serbest bölge faaliyet belgesi verilecektir.
4.2.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları,
Teklif edilen malların ihale dökümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için
teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir.
4.2.3. Teklif edilen malların marka ve model beyanı,
4.2.4. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) verilecektir.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satınalınması:
7.1- İhale dökümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500
Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığının T.C.Halk Bankası Kampüs Şubesi nezdinde bulunan Hesap No: 1294-06100001
ve/veya TR20 0001 2001 2940 0006 1000 01 İBAN numarasına 125.-Türk Lirası yatırılarak
alınan dekont karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.
8- Teklifler 02.11.2020 pazartesi günü, saat: 11:00’e kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü
Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim
edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden
vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim
fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim
günü olmalıdır.
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13- İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve
2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
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1 ADET MULTİMOD MİKROPLAKA OKUYUCU SİSTEM SIVI
DAĞITIM MODÜLÜ SATIN ALINACAKTIR
Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:
Multimod Mikroplaka okuyucu sistem sıvı dağıtım modülü alımı işi, 4734 sayılı Kamu
ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan
01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca
pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası

: 2020/535431

1 - İdarenin
a) Adresi

: Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri
Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 202 23 56 – 0 312 202 23 58
c) Elektronik posta adresi

: bap@gazi.edu.tr

2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı

: 1 Adet Multimod Mikroplaka okuyucu sistem sıvı dağıtım

b) Teslim yeri

: Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

c) Teslim tarihi

: Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 50 (Elli) takvim

modülü alımı

günüdür.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer

: Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

b) Tarihi ve saati

: 22.10.2020 Perşembe günü, saat: 11:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek
Odası Belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da
Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,
odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
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4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici
teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da
Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma
uygun iş ortaklığı beyannamesi,
4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge,
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir
ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.2.1. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları,
Teklif edilen malların ihale dökümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için
teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir.
4.2.2. Teklif edilen malların marka ve model beyanı,
4.2.3. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) verilecektir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satınalınması:
7.1- İhale dökümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500
Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığının T.C.Halk Bankası Kampüs Şubesi nezdinde bulunan Hesap No: 129406100001 ve/veya TR20 0001 2001 2940 0006 1000 01 İBAN numarasına 125.-Türk Lirası
yatırılarak alınan dekont karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler 22.10.2020 Perşembe günü, saat: 11:00’e kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü
Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim
edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim
günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve
2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
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ÖN YETERLİK İLANI
PIV SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU
Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:
4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine
dayanılarak hazırlanan 2003/6554 sayılı Kararnameni 19 uncu maddesine göre belli istekliler
arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen
bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale kayıt numarası: 2020/532921
1 - İdarenin
a) Adresi: Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü, Rektörlük Ek Hizmet Binası
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü Davutpaşa Mah. Davutpaşa Cad.
34220 Davutpaşa - ESENLER / İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası 2123832152 - 2123832153
c) Elektronik posta adresi:
2 -Ön yeterlik konusu malın:
a) Niteliği, türü ve konusu: Pıv Sistemi Alımı ve Kurulumu
b) Miktarı: 1 Adet
c) Teslim/Yapılacağı yer: Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü ESENLER/
İSTANBUL
d) Süresi: Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 2 (iki) aydır.
3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer: Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü, Rektörlük Ek Hizmet
Binası İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü Davutpaşa Mah. Davutpaşa
Cad. Esenler 34220 ESENLER/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati: 26.10.2020 Pazartesi, 10:30
4- Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek
odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel
kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
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b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya
imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Ön Yeterlik Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,
ç) Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal
Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,
d) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) Adayın ortak girişim olması halinde, Ön Yeterlik Şartname ekinde yer alan standart
forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun
belge,
4.2. Ön yeterliğe iş ortaklığı olarak başvurulması halinde,
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinin ayrı
ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek
üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde,
bu ortak (f) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
4.3. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.3.1. Adayın 200.000,00.-TRY tutarında bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya
gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir Türkiye’de veya
yurtdışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilmiş banka referans mektubu sunması
zorunludur. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına
bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.
4.3.2. İsteklilerin bilanço veya eşdeğer belgeleri ve bu belgelerin;
a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir
yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa
vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri
dönen varlıklardan, hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),
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b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının
(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, varsa yıllara yaygın inşaat
maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik
kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. Sunulan bilançolarda varsa yıllara
yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur.
4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.4.1. İsteklinin, ilk ilan tarihinden geriye doğru, ihale konusu iş veya benzer işlerde, mal
alımları için son 5 yıl içinde, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında
gerçekleştirdiği, İdarece kusursuz kabul edilen benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş
deneyimini gösteren belgelerin ön yeterlik dosyasında sunulması gerekir.
4.4.2. Pıv Sistemine ait katalog veya fotoğraflar ön yeterlik dosyasında sunulacaktır.
4.4.3. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında
teknik şartnameye cevaplar verilecektir.
4.5. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.5.1. Bu ihalede kamu veya özel sektörde benzer iş olarak her türlü parçacık görüntülemeli
hız ölçme sistemi (Pıv) Alımı ve Kurulumu gibi işlere ait iş deneyim belgeleri kabul edilecektir.
5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik dokümanı
100.-TRY ve ihale dokümanı 100.-TRY bedelle aynı adresten satın alınabilir. Ön yeterlik ve İhale
Doküman bedeli Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Ziraat Bankası Levent
Girişimci Şubesi TR370001002250447846845353 IBAN Nolu hesaba yatırabilirler.
7.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Yıldız Teknik
Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü, Rektörlük Ek Hizmet Binası İdari ve Mali İşler Daire
Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü Davutpaşa Mah. Davutpaşa Cad. Esenler 34220
ESENLER/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla
da gönderilebilir.
9. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
10. İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve
2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
8161/1-1
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DÜZELTME İLANI
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
9 Ekim 2020 tarih ve 31269 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan
ilanımızda aşağıda şekilde düzeltme yapılmıştır.
İhale Kayıt No: 2020/527985
İdarenin:
a) Adresi
: TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü
b) Telefon ve Faks Numarası
: 0312 309 05 15/71619 - 0312 309 13 65
c) Elektronik Posta Adresi
: satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr
1 - İhale konusu malın adı ve miktarı : 66 kişi ile YHT’lerin duruşu olan Gar ve
İstasyonlarda engelli yolculara verilecek olan
Turuncu Masa hizmetlerinin Turuncu Masa Şefi
(1 kişi) ve Turuncu Masa Görevlisi (65 kişi) ile
01/01/2021 - 31/12/2021 tarihleri arasında yerine
getirilmesi hizmeti alımı işi.
Düzeltilen madde:
4 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına
21/10/2020 günü saat 10.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
8162/1-1

—— •• ——
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞKUR) ÜZERİNDEN

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI
Ankara Üniversitesi Hastanelerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve
Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde
"Sürekli İşçi" alımı yapılacaktır.
I. GENEL ŞARTLAR
1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
2) 18 yaşını tamamlamış olmak.
3) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4) Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.
5) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.
6) Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru
tarihi itibariyle belirtilen bölümlerden mezun olmak.
7) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almamak.
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8) Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekânda çalışmasına engel
durumunun olmaması.
9) İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız
olanların iş akdi feshedilecektir.
10) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-alım
sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.
II- ÖZEL ŞARTLAR
Sıra
No

Meslek Kolu

Kadro
Adedi

Aranılan Nitelikler

Sınav
Durumu

*İlan tarihi itibari ile 30 yaşını
doldurmamış olmak.
1

Hasta Bakımı
Elemanı

134

*Ortaöğretim Kurumlarının Hasta ve
Yaşlı Hizmetleri Alanının engelli bakımı,
hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından
birinden mezun olmak.

Kura

TOPLAM
134
III-BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 12/10/2020 – 16/10/2020 tarihleri arasında Türkiye İş
Kurumu (İŞKUR) internet adresinden elektronik (online) olarak başvuru yapabilirler.
IV-BAŞVURULARIN İNCELENMESİ
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’dan alınan başvuru sahiplerinin isimlerinin yer aldığı listeler
ile kura çekiminden önce adayların ilan şartlarını taşıyıp taşımadıklarının tespit edilebilmesi
amacıyla istenilen belgeler daha sonra (http://personeldb.ankara.edu.tr) internet adresinde
yayımlanacaktır.
V. KURA İŞLEMLERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından isimleri bildirilen adaylardan, başvurmuş
oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdığı belirlenenler arasından açık iş sayısı kadar asıl
ve asıl sayı kadar da yedek aday için 13/11/2020 tarihinde saat 09.00’da Ankara Üniversitesi İbni
Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu’nda noter huzurunda
kura çekim işlemi yapılacaktır. Kura çekimi işlemine başvuru sahipleri alınmayacak olup, kura
çekimi http://youtube.com/ankuzef adresinden canlı olarak yayımlanacaktır.
Kura tarihi, saati ve yeri ile ilgili herhangi bir değişiklik olması durumunda yeni kura
bilgileri http://personeldb.ankara.edu.tr internet adresinde duyurulacaktır.
Kura sonucu belirlenen adaylar http://personeldb.ankara.edu.tr internet adresinde ilan
edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
VI-GERÇEĞE AYKIRI BEYAN
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin
başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal
edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere,
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sürekli işçi alımı sürecinde tüm duyurular Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire
Başkanlığının http://personeldb.ankara.edu.tr internet adresinden yapılacak olup, ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.
İlanen duyurulur.
8126/1-1
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI
Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek
üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin EK 6’ncı maddesine dayanılarak 31/12/2008
tarihli ve 27097 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük
Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller
Hakkında Yönetmeliğin” 8’inci maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca 10 (on) Sözleşmeli Bilişim
Personeli alınacaktır.
Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınava katılacak adayların seçiminde;
2019 veya 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P3 puanı ve İngilizce dilinde geçerli bir
Yabancı Dil Sınavı (YDS), Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) veya bu dilde yapılan eş
değerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (CAE, CPE, TOEFL IBT, PEARSON PTE
Akademik, vb.) diğer yabancı dil sınavlarından alınan yabancı dil puanı esas alınacaktır.
Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl
süre ile geçerlidir. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanları 70
(yetmiş) olarak hesaplanacaktır. Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyen adayların ise yabancı dil
puanları 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.
Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan birinci ve ikinci tercih olmak üzere en fazla 2 (iki)
farklı pozisyon için tercih yapabileceklerdir. Her bir pozisyon için en çok puandan başlanarak 6.1.
Pozisyonlara Göre Alınacak Kişi Sayısı bölümünde verilen tabloda yer alan Sınava Çağrılacak
Aday Sayısı kolonunda belirtilen sayı kadar aday sınava katılmaya hak kazanacaktır.
Değerlendirme öncelikle birinci tercihinde yer alan pozisyona başvuranlar arasında yapılacaktır.
Sınava katılmaya hak kazanacak adaylar, puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle
belirlenecektir. Buna göre; adaylar öncelikle birinci tercihlerine göre sıralanacaktır. Daha yüksek
puanlı adaylar sınava katılmaya hak kazandığı için birinci tercihinde sıralamaya giremeyen bir
aday, varsa ikinci tercihine göre puanına bakılmak suretiyle, ancak o tercih için birinci tercih
olarak geçerli bir müracaatın yapılmamış olması ya da geçersiz sayılan müracaatlar veya sınava
katılması belirlenen aday sayısı kadar müracaatın bulunmaması sebepleriyle sıralamaya, varsa
birinci tercihini yapanlardan sonra dâhil edilecektir.
Her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde,
bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir.
1. BAŞVURU ŞARTLARI
1.1. GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde sayılan genel şartları
taşımak.
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği veya endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca Kabul edilmiş yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen- edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak.
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda aylık brüt sözleşme ücret tavanı
2 (iki) kat olarak belirlenenler için en az 3 (üç) yıllık, 3 (üç) kat olarak belirlenenler için en az 5
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(beş) yıllık ve 4 (dört) kat olarak belirlenenler için en az 10 (on) yıllık mesleki tecrübeye sahip
bulunmak. Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi
kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına
prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri
dikkate alınacaktır.
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi
sahibi olmaları kaydıyla güncel en az 2 (iki) programlama dili bildiğini belgelemek.
e) Erkek adaylar için askerlik ile ilgili terhis, muafiyet veya son başvuru tarihi itibariyle
en az 1 (bir) yıl erteletmiş olmak kaydıyla ilişiği bulunmamak.
f) Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına veya 4 katına kadar olan pozisyonlara
başvuruluyor ise aşağıdaki şartları karşılamayanlar 2 (iki) kat olarak başvurmuş kabul edilecektir.
I. 3 (üç) katına kadar olan pozisyonlar için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip
olmak.
II. 4 (dört) katına kadar olan pozisyonlar için en az 10 (on) yıllık mesleki tecrübeye sahip
olmak.
III. Bu ilanın 1.1. Genel Şartlar maddesinin (b) bendine uymak.
1.2. ÖZEL ŞARTLAR
1.2.1. Kıdemli Sistem Uzmanı
(Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar, 1 Kişi)
a) En az 1000 kullanıcılı orta ve büyük ölçekli kurum yada işletmelerin BT
departmanlarında en az 5 (Beş) yıl sistem uzmanı olarak çalışmış olmak. En az 5 (beş) yıl iş
deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 3 (üç) katına kadar sözleşme imzalanır. İstenen
tecrübe şartı, 2.1. İstenilen Belgeler bölümünde 4. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler
maddesinde belirtildiği şekilde belgelenecektir.
b) Sanallaştırma sistemlerine iyi derecede hakim olmak. (Tercihen; Vmware)
c) Windows Server, System Center teknolojilerine ve işletim sistemlerine iyi derecede hakim
olmak.
d) Uygulama sunucusu, web sunucusu, e-posta sunucusu, file server, Certification
Autorithy DNS, aktif dizin, DHCP kurulumu ve yönetimi işlerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak.
e) Disk ve depolama teknolojileri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak. (Tercihen;
EMC, Hitachi, HP)
f) Yedekleme uygulamaları hakkında deneyim sahibi olmak (Tercihen; NetBackup,
Veeam, Data Domain)
g) Ofis yazılımlarını iyi derecede kullanabilmek ve raporlama tecrübesine sahip olmak.
h) Temel network bilgisine sahip olmak.
i) Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak.
j) İş sürekliliği sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak.
k) Felaket Kurtarma sistemleri konusunda tecrübeye sahip olmak.
l) Yük dengeleme sistemleri hakkında tecrübe sahibi olmak.
m) Tercihen; Elektronik dosya ve arşivleme teknolojileri konusunda tecrübeye sahip
olmak. (Tercihen; Enterprise Vault)
n) Tercihen; aşağıdaki sertifikaya/sertifikalara sahip olduğunu belgelemek.
I. VCP sertifikası
II. Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) Windows Server 2008 ve üzeri
III. Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE) IV. CCNA sertifikasına sahip olmak
V. LPI ve/veya RHCE sertifikalarına sahip olmak.
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o) Tercihen; ISO/IEC 20000 ve/veya ITIL Süreçlerine hâkim olmak, Servis Masası
süreçleri tasarımı ve organizasyonu konusunda deneyim sahibi olmak.
p) Tercihen; ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi süreçlerine hâkim olmak.
q) Tercihen; Felaket Kurtarma Merkezi projelerinde çalışmış olmak.
r) Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama
yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi
için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve
belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın
geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.
1.2.2. Sistem Uzmanı
(Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı, 2 Kişi)
a) En az 1000 kullanıcılı orta ve büyük ölçekli kurum yada işletmelerin BT
departmanlarında en az 3 (üç) yıl sistem uzmanı olarak çalışmış olmak. En az 3 (üç) yıl iş
deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 2 (iki) katı sözleşme imzalanır. 2.1. İstenilen
Belgeler bölümünde 4. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde
belgelenecektir.
b) Sanallaştırma sistemlerine iyi derecede hakim olmak. (Tercihen; Vmware)
c) Windows Server, System Center teknolojilerine ve işletim sistemlerine iyi derecede
hakim olmak.
d) Uygulama sunucusu, web sunucusu, e-posta sunucusu, file server, Certification
Autorithy DNS, aktif dizin, DHCP kurulumu ve yönetimi işlerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak.
e) Disk ve depolama teknolojileri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak. (Tercihen;
EMC, Hitachi, HP)
f) Yedekleme uygulamaları hakkında deneyim sahibi olmak (Tercihen; NetBackup,
Veeam, Data Domain)
g) Ofis yazılımlarını iyi derecede kullanabilmek ve raporlama tecrübesine sahip olmak.
h) Temel network bilgisine sahip olmak.
i) Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak.
j) İş sürekliliği sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak.
k) Felaket Kurtarma sistemleri konusunda tecrübeye sahip olmak.
l) Yük dengeleme sistemleri hakkında tecrübe sahibi olmak.
m) Tercihen; Elektronik dosya ve arşivleme teknolojileri konusunda tecrübeye sahip
olmak. (Tercihen; Enterprise Vault)
n) Tercihen; aşağıdaki sertifikaya/sertifikalara sahip olduğunu belgelemek.
I. VCP sertifikası
II. Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) Windows Server 2008 ve üzeri
III. Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE) IV. CCNA sertifikasına sahip olmak
V. LPI ve/veya RHCE sertifikalarına sahip olmak.
o) Tercihen; ISO/IEC 20000 ve/veya ITIL Süreçlerine hâkim olmak, Servis Masası
süreçleri tasarımı ve organizasyonu konusunda deneyim sahibi olmak.
p) Tercihen; ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi süreçlerine hâkim olmak.
q) Tercihen; Felaket Kurtarma Merkezi projelerinde çalışmış olmak.
r) Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama
yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi
için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve
belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın
geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.
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1.2.3. Veritabanı Yönetimi Uzmanı
(Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar, 1 Kişi)
a) En az 1.000 kullanıcılı veritabanı uygulamalarında en az 3 (üç) yıl, bu sürenin en az 1
(bir) yılını veritabanı yöneticisi veya veritabanı uzmanı olarak çalışmış olmak. En az 3 (üç) yıl iş
deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 2 (iki) katı, en az 5 (beş) yıl iş deneyimine sahip
olduğunu belgeleyenler ile 3 (üç) katına kadar, en az 10 (on) yıl iş deneyimine sahip olduğunu
belgeleyenler ile 4 (dört) katına kadar sözleşme imzalanır. İstenen tecrübe şartı, 2.1. İstenilen
Belgeler bölümünde 4. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde
belgelenecektir.
b) Microsoft SQL Server 2008 ve üzeri veritabanı yönetim sistemleri konusunda, Oracle
10g ve üzeri Veritabanı Yönetim Sistemleri ve/veya PostgreSQL Veritabanı Yönetim Sistemleri
konusunda tecrübe sahibi olmak.
c) Tercihen; :Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek.
I. Microsoft Certified IT Professional: Database Administrator (MCITP)
II. Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Data Platform
III. Oracle Database 10g ve üzeri Administrator Certified Professional (OCP)
ç) Veritabanı yedekleme, recovery, optimization ve performance tuning konularında
tecrübe sahibi olmak.
a) İleri seviyede Transact-SQL (SQL Server) ve/veya PL/SQL (Oracle) bilgisine sahip
olmak.
b) Windows Server 2008 ve üzeri sunucu işletim sistemlerinde ve/veya Linux tabanlı
işletim sistemlerinde tecrübe sahibi olmak.
c) Replication, yüksek hacimli veri, snapshot ve storage konularında tecrübe sahibi olmak.
d) SQL Server Failover Cluster ile SQL Server Always On teknolojisi ve/veya Oracle
RAC ile DataGuard konularında bilgi sahibi olmak.
ğ) Tercihen; daha önce kurumsal iş zekâsı çözümü geliştirimi projelerinde görev almış
olmak.
e) Tercihen; veri ambarı yapılandırması ve yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak.
ı) Tercihen; veri ambarı modelleme ve tasarımı konusunda bilgi sahibi olmak.
f) Tercihen; OLAP küpleri, MDX (Multidimensional Expressions) ve SSAS (Microsoft
SQL Server Analysis Services) teknolojilerinde bilgili olmak.
g) Tercihen; ETL süreçleri hakkında tecrübe sahibi olmak.
h) Tercihen; Microsoft SQL Server ve Oracle Veritabanı Yönetim Sistemlerinin her
ikisinde de tecrübe sahibi olmak.
i) Tercihen; Felaket Kurtarma Merkezi projelerinde çalışmış olmak.
j) Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama
yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi
için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve
belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın
geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.
1.2.4. Yazılım Geliştirme Uzmanı
(Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı, 2 Kişi)
a) En az 3 (üç) yıl yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olmak, bu sürenin en az 2
(iki) yılını kurumsal projelerde çalışmış olmak. En az 3 (üç) yıl iş deneyimine sahip olduğunu
belgeleyenler ile 2 (iki) katı sözleşme imzalanır. İstenen tecrübe şartı, 2.1. İstenilen Belgeler
bölümünde 4. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde
belgelenecektir.
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b) .NET (Tercihen; .NET Core ile) ve/veya Java EE Framework’larından en az biri ile en
az 3 (üç) yıl uygulama geliştirmiş olmak.
c) Tercihen; .NET Framework 3.5 ve/veya Java EE 5 ve üstü konularından en az biri
hakkında deneyim ve iyi derecede bilgi sahibi olmak.
d) TFS, SVN, CVS, GIT, Mercurial gibi yapılandırma ve değişiklik yönetim araçlarını
kullanmış olmak.
e) Tercihen; Visual Studio veya Visual Studio Code yazılım geliştirme platformları ile C#
geliştirim konusunda ve/veya NetBeans, Eclipse, IntelliJ IDEA gibi yazılım geliştirme
platformlarından en az biri ile Java geliştirim konusunda deneyim ve bilgi sahibi olmak.
f) Geniş ölçekli ve çok katmanlı web tabanlı uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve
SOAP, WCF, WSDL, REST gibi Web Servisleri kullanarak uygulama geliştirmiş olmak.
g) MS SQL Server, Oracle ve/veya PostgreSQL Veritabanı veritabanı yönetim
sistemleriyle ilgili deneyim ve iyi derecede bilgi sahibi olmak.
h) Tercihen; Ön yüz (Front-End) geliştirme teknolojileri (Javascript, Ajax, Jquery,
Angular, React, Vue vb.) ile tasarım elemanları (CSS, HTML) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
i) Transact-SQL (SQL Server) ve/veya PL/SQL (Oracle) konularında deneyim ve iyi
derecede bilgi sahibi olmak.
j) Kurumsal yazılım geliştirme yaşam döngüsünün (SDLC) bütün süreçlerine hakim
olmak. Gereksinim analizi, tasarım, geliştirme, test, entegrasyon ve bakım aşamalarında görev
almış olmak.
k) UML konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
l) Tercihen; mobil uygulama geliştirme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
m) Tercihen; Cross Platform Uygulama Geliştirme ve Enterprise Container Platform
(Docker, Exalogic) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
n) Tercihen; aşağıdaki sertifikaya/sertifikalara sahip olduğunu belgelemek.
I. Microsoft Certified Professional Developer (MCPD) II. Microsoft Certified Application
Developer (MCAD) III. Microsoft Certified Solution Developer (MCSD)
IV. Sun Certified Java Programmer (SCJP)
o) Tercihen; COBIT, ITIL/ ISO 20000, CMMI Dev. Konularında bilgi ve deneyim sahibi
olmak.
p) Uluslararası Yazılım Geliştirme Standartları konusunda bilgi sahibi olmak ve güncel
standartları takip edip mevcut sistemleri bu doğrultuda geliştirebiliyor olmak.
q) Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama
yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi
için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve
belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın
geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.
1.2.5. Coğrafi Bilgi Sistemleri Yazılım Uzmanı
(Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı, 1 Kişi)
a) En az 3 (üç) yıl Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) yazılım geliştirme projelerinde görev
yapmış olmak, bu sürenin en az 2 (iki) yılını kurumsal projelerde çalışmış olmak. En az 3 (üç) yıl
iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 2 (iki) katı sözleşme imzalanır. İstenen tecrübe
şartı, 2.1. İstenilen Belgeler bölümünde 4. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde
belirtildiği şekilde belgelenecektir.
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b) Yaygın kullanılan lisanslı veya açık kaynak CBS yazılımlarından en az 1 tanesini veri
üretimi, veri yönetimi, veri işleme, veri kalite kontrolü, veri dönüşümü, koordinat dönüşümü, veri
aktarımı ve veri sunumu yapabilecek düzeyde kullanabilmek.
c) Harita ve CBS verileri konularında tecrübeli; imar planları, jeoloji, enerji, maden, içme
suyu, atıksu, toprak, uydu görüntüleri, tematik harita yapımı, yükseklik haritaları, sayısal arazi
modelleri, jeoistatistik vb. farklı CBS verileri konularında deneyimli olmak.
d) ISO/TC 211, Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Projesi standartları,
Ulusal Metaveri Portali, Avrupa Birliği Mekansal Veri Altyapısı (Infrastructure for Spatial
Information in the European Community INSPIRE) standartları, Açık Coğrafi Veri
Konsorsiyumu (Open Geospatial Consortium - OGC), Birlikte Çalışabilirlik gibi ulusal ve
uluslararası coğrafi standartları, ulusal ölçekli CBS resmi mevzuatı ile kamu kurumlarının
yürütmekte olduğu CBS faaliyetleri alanında bilgi sahibi olmak.
e) TUCBS Veri Temalarına yönelik veri modelleme, kavramsal veritabanı tasarımı
alanında bilgi sahibi olmak.
f) OGC web servis (WMS, WFS, CSW, WCS, GML vb.) standartlarında bilgi sahibi
olmak ve ilgili web servislerini uygulama üzerinde veya yaygın kullanılan CBS yazılımları
aracılığı ile kullanmış olmak.
g) Ticari (ArcGIS Server vb.) veya açık kaynak kod (Geoserver, Mapserver vb.) harita
sunucuları hakkında bilgi sahibi olmak ve ilgili platformlarda OGC tabanlı veri servisleri
oluşturabilmek ve yönetebilmek.
h) Coğrafi veri analizi ile coğrafi veriler üzerinde geliştirilecek uygulamaların ihtiyaç
analizini, coğrafi verilerin sunumu ve raporlamasına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmiş olmak.
i) Tercihen; OGC web servislerini (WMS, WFS, CSW, WCS, GML vb.) ve REST/SOAP
Servislerini kullanarak açık kaynak kodlu GeoServer, Openlayers, Leaflet, QGIS, Google Maps
API, ArcGIS API vb. web tabanlı harita kütüphanelerini kullanarak geliştirme yapmış olmak.
j) Tercihen; Web tabanlı bir kurumsal CBS projesinin tüm geliştirme süreçlerinde yazılım
geliştirici olarak çalıştığını belgelemek,
k) Tercihen; Oracle, PostgreSQL ve MsSQL Server veritabanlarına yönelik temel
veritabanları yeteneklerine hakim; Oracle Spatial, MsSQL Server ve PostgreSQL/PostGIS
veritabanı yönetim sistemlerinden en az ikisini kullanarak coğrafi veritabanı tasarımı, veri alma,
dönüştürme, yükleme ve optimizasyonu deneyimine sahip olmak.
l) Tercihen; .NET (Tercihen .NET Core ile) ve/veya Java EE Framework’larından en az
biri ile en az 3 (üç) yıl web tabanlı uygulama geliştirmiş olmak.
m) Tercihen; Ön yüz (Front-End) geliştirme teknolojileri (JS,JQuery, Bootstrap,
AngularJS) ile tasarım elemanları (CSS, HTML) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
n) Tercihen; TFS, SVN, CVS, GIT, Mercurial gibi yapılandırma ve değişiklik yönetim
araçları kullanmış olmak.
o) Tercihen; Cross Platform Uygulama Geliştirme ve Enterprise Container Platform
(Docker, Exalogic) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
p) Tercihen; kurumsal yazılım geliştirme yaşam döngüsünün (SDLC) bütün süreçlerine
hakim olmak. Gereksinim analizi, tasarım, geliştirme, test, entegrasyon ve bakım aşamalarında
görev almış olmak.
q) Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama
yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi
için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve
belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın
geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.
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1.2.6. Siber Güvenlik Uzmanı
(Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar, 1 Kişi)
a) En az 1500 aktif kullanıcıya sahip; firewall, anti-virüs, filtreleme, IDS ve IPS gibi
güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bir Bilgi İşlem Merkezinde, Siber Güvenliği konusunda en az 5
(beş) yıl siber güvenliği uzmanı olarak çalışmış olmak. En az 5 (beş) yıl iş deneyimine sahip
olduğunu belgeleyenler ile 3 (üç) katına kadar, en az 10 (on) yıl iş deneyimine sahip olduğunu
belgeleyenler ile 4 (dört) katına kadar sözleşme imzalanır. İstenen tecrübe şartı, 2.1. İstenilen
Belgeler bölümünde 4. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde
belgelenecektir.
a) Siber güvenlik ekosisteminde yer alan güvenlik duvarı, yük dengeleyicisi, DLP, NAC,
WAF, SSL-VPN, IPS/IDS ve DDoS güvenlik cihazlarının ihtiyaç analizi, planlaması, kurulumu,
yapılandırması ve işletimi konusunda deneyimli,
b) Ağ anahtarlama cihazları, yönlendiriciler, yük dengeleyiciler, ağ erişim kontrol
sistemleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
c) Sızma ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama
sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.
d) Hedef Odaklı Saldırı Sistemi (APT), Veri Kayıplarını Önleme Sistemleri (DLP), Ağ
İzleme Yazılımları hakkında bilgi sahibi olmak.
e) Linux ve sistem güvenliği konularında tecrübe sahibi olmak.
f) SIEM platformlarından en az birinde teknik tecrübe sahibi olmak.
g) Risk analizi, saldırı tespiti ve olay doğrulaması konularında deneyimli olmak.
h) Aşağıdaki sertifikaya/sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek.
I. CISSP
II. GSEC
III. OSCP
IV. GPPA
V. GPEN
i) Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama
yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi
için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve
belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın
geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.
1.2.7. Ağ Uzmanı
(Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar, 1 Kişi)
a) En az 500 aktif kullanıcıya sahip; firewall, anti-virüs, filtreleme, IDS ve IPS gibi
güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bir Bilgi İşlem Merkezinde, Network veya Network Güvenliği
konusunda en az 5(beş) yıl ağ uzmanı olarak çalışmış olmak. En az 5 (beş) yıl iş deneyimine
sahip olduğunu belgeleyenler ile 3 (üç) katına kadar sözleşme imzalanır. İstenen tecrübe şartı, 2.1.
İstenilen Belgeler bölümünde 4. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde
belirtildiği şekilde belgelenecektir.
b) Ağ mimarileri, ağ yönetimi, kablolu ve kablosuz ağlar ile geniş alan ağ protokolleri
konularında bilgi ve deneyim sahip olmak.
c) Ağ anahtarlama cihazları, yönlendiriciler, yük dengeleyiciler, ağ erişim kontrol
sistemleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
d) Firewall, anti-virüs, IDS, IPS, ağ ve e-posta güvenliği gibi konularda bilgi ve deneyim
sahibi olmak.
e) Ağ Erişim Kontrol (NAC) sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak.
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f) Ağ İzleme Yazılımları hakkında bilgi sahibi olmak.
g) Tercihen; aşağıdaki sertifikaya/sertifikalara sahip olduğunu belgelemek.
I. Cisco Certified Network Associate (CCNA)
II. Cisco Certified Network Professional (CCNP)
III. Juniper Enterprise Routing and Switching, Professional (JNCIP-ENT)
IV. Fortinet Certified Network Security Administrator (FCNSA)
V. Fortinet Certified Network Security Professional (FCNSP)
VI. Palo Alto Networks Certified Network Security Engineer (PCNSE)
h) Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama
yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi
için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve
belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın
geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.
1.2.8. Proje Yöneticisi
(Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar, 1 Kişi)
a) Özel sektör veya kamuda en az 3 (üç) yıl Proje Yöneticisi olarak görev yapmış olmak.
En az 3 (üç) yıl tecrübeye sahip olduğunu belgeleyenler ile 2 (iki) katı sözleşme imzalanır.
İstenen tecrübe şartı, 2.1. İstenilen Belgeler bölümünde 4. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren
Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde belgelenecektir.
b) Proje yönetimi eğitimini almış olduğunu belgelemek.
c) En az 1 (bir) kurumsal Java, .NET, kurumsal web tabanlı yazılım, sistem veya network
projesini yönetmiş olmak.
d) Nesne yönelimli programlama teknikleri ve araçları, web servisler gibi teknolojilere
hâkim olmak.
e) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi sahibi olmak.
f) Oracle veya Microsoft SQL Server veritabanı konusunda deneyim sahibi olmak.
g) Microsoft Project, JIRA gibi proje yönetim araçlarından en az birinde tecrübe sahibi
olmak.
h) Proje planlama, örgütleme, yönlendirme, koordinasyon ve kontrol aşamalarını yönetme
ve raporlama yeteneğine sahip olmak.
i) Kuvvetli yazılı ve sözlü iletişim becerilerine sahip olmak.
j) Tercihen; en az 1.000 kullanıcılı, yazılım projelerinde yöneticilik yapmış olmak.
k) Tercihen; COBIT, ITIL, ISO/IEC 20000, ISO/IEC 27001 ile CMMI, ISO/IEC 15504 SPICE ve Çevik Metodolojiler gibi konularda tecrübe ve bilgi sahibi olmak.
l) Tercihen; Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olduğunu
belgelemek.
m) Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama
yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi
için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve
belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın
geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.
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2. İSTENİLEN BELGELER, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
2.1. İSTENİLEN BELGELER
1.

Başvuru Formu

2.

Özgeçmiş Formu

3.

Mesleki Çalışma Sürelerini
Gösteren Belgeler

4.

Mesleki Tecrübe Şartını
Gösteren Belgeler

5.

KPSS Sonuç Belgesi

6.

Yabancı Dil Belgesi

7.

Mezuniyet Belgesi

Bakanlığımız internet sitesi, www.enerji.gov.tr adresinden temin
edilecektir.
Bakanlığımız internet sitesi, www.enerji.gov.tr adresinden temin
edilecektir.
Çalışılan iş yerinin niteliğine göre alınacaktır. Buna göre:
a) Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü,
b) Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak
belge,
Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki
tecrübe şartını gösteren belgelerin en az; başvurulan pozisyonlar
ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu
hizmetlerin/projelerin kapsamı, çalışma süreleri gibi bilgileri
içeriyor olması gerekmektedir.
İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda
hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan yöneticiler,
söz konusu hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan diğer
yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri
tarafından ıslak imzalanmış ve varsa kaşelenmiş olarak
onaylatılacaktır.
İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan
kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile
pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor
olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu,
sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu
bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle
iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu
teyit edilmezse adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.
Sadece ilgili kurum/kuruluşta çalıştığını gösteren, içeriğinde
başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan
hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, çalışma
süreleri gibi bilgileri içermeyen belgeler geçersiz sayılacaktır.
Belgenin fotokopisi ile başvuruda bulunulması halinde belgenin
aslı mülakat günü Bakanlık görevlilerine ibraz edilecek ve
Bakanlığımız tarafından tasdik edilerek aslı iade edilecektir.
Aslını ibraz edemeyenler mülakata alınmayacaktır.
Varsa; KPSS puanını gösteren, doğrulama kodu içeren belgenin
fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı.
Varsa; İngilizce dilinde ilgili yabancı dil puanını gösteren,
doğrulama kodu içeren belgenin fotokopisi ya da bilgisayar
çıktısı.
Yükseköğretim diploması veya geçici mezuniyet belgesinin
mezun olunan fakülte ya da noter tasdikli sureti olacaktır.
Belgenin fotokopisi ile başvuruda bulunulması halinde belgenin
aslı mülakat günü Bakanlık görevlilerine ibraz edilecek ve
Bakanlığımız tarafından tasdik edilerek aslı iade edilecektir.
Aslını ibraz edemeyenler mülakata alınmayacaktır.
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Tamamlanan eğitim veya sertifikalandırma programlarından
alınacaktır.

Herhangi

bir

eğitim

veya

sertifikalandırma

programından alınmış bir belge ibraz edemeyen ya da bu
kapsamda ibraz ettikleri belgelerde en az 2 (iki) programlama
dilini bildiğini gösteremeyen adaylar için mezun oldukları
fakültelerden onaylı transkript de kabul edilecektir.
En Az 2 (İki) Programlama
8.

Dilini Bildiğini Gösteren
Belgeler

Mezun olunan fakültelerce verilen transkript, programlama
dillerini açık biçimde belirtmelidir. Aksi durumda bu derslerin
içeriği ve hangi programa dillerinin öğretildiği ile ilgili Bölüm
Başkanlığı, Fakülte Dekanlığı ve/veya Üniversite Rektörlüğü
tarafından onaylı belge, transkript ile birlikte ayrıca ibraz
edilmelidir.
Belgenin fotokopisi ile başvuruda bulunulması halinde belgenin
aslı mülakat günü Bakanlık görevlilerine ibraz edilecek ve
Bakanlığımız tarafından tasdik edilerek aslı iade edilecektir.
Aslını ibraz edemeyenler mülakata alınmayacaktır.

9.

Erkek Adaylar için Askerlik

Belge; terhis durumunu, muafiyet durumunu veya son başvuru

ile İlişiği Bulunmadığına

tarihi itibariyle askerlik hizmetinin en az 1 (bir) yıl ertelenmiş

İlişkin Belge

olduğunu gösterir nitelikte olacaktır.
Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda istenilen sertifikalar
ve nitelikleri gösteren belgelerdir. Bu belgeler sınavla alınmış
olmalıdır. Bu belgelerin asılları ile başvuruda bulunulması
halinde belgenin bir örneği Bakanlığımız tarafından tasdik
edilerek aslı iade edilecektir.
Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika
geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından

10.

Sertifikalar

doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için
sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama
şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır.
Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse
söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.
Belgenin fotokopisi ile başvuruda bulunulması halinde belgenin
aslı mülakat günü Bakanlık görevlilerine ibraz edilecek ve
Bakanlığımız tarafından tasdik edilerek aslı iade edilecektir.
Aslını ibraz edemeyenler mülakata alınmayacaktır.

2.2. BAŞVURU ŞEKLİ
a) Başvurular 26/10/2020 tarihinde başlayıp 06/11/2020 tarihinde sona erecektir.
b) Adayların, 2.1. İstenilen Belgeler bölümünde belirtilen belgelerle ile birlikte T.C.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’na posta yoluyla (kargo/iadeli
taahhütlü) başvurmaları gerekmektedir.
c) Belirtilen başvuru tarihleri arasında posta/kargoya verilmeyen, 19/11/2020 tarihine
kadar Bakanlığımıza ulaşmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
d) Eksik belge içeren ya da imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.
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2.3. BAŞVURU YERİ
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2 06520
Bahçelievler - Çankaya/ANKARA
3. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan sözlü
sınava katılacak adayların seçiminde; KPSS puanının %70’i ve Yabancı Dil puanının %30’unun
toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak başvurulan
her pozisyon için duyurulan boş pozisyonların her birisine 6.1. Pozisyonlara Göre Alınacak Kişi
Sayısı ve Ücret Tablosu bölümünde verilen tabloda yer alan Sınava Çağrılacak Aday Sayısı
kolonunda belirtilen sayı kadar aday sınav için çağrılacaktır.
KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanları 70 (yetmiş)
olarak hesaplanacaktır. Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyen adayların ise yabancı dil puanları
(sıfır) olarak hesaplanacaktır.
Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan birinci ve ikinci tercih olmak üzere en fazla 2 (iki)
farklı pozisyon için tercih yapabileceklerdir. Her bir pozisyon için en çok puandan başlanarak 6.1.
Pozisyonlara Göre Alınacak Kişi Sayısı ve Ücret Tablosu bölümünde verilen tabloda yer alan
Sınava Çağrılacak Aday Sayısı kolonunda belirtilen sayı kadar aday sınava katılmaya hak
kazanacaktır. Değerlendirme öncelikle birinci tercihinde yer alan pozisyona başvuranlar arasında
yapılacaktır. Sınava katılmaya hak kazanacak adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak
suretiyle belirlenecektir. Buna göre; adaylar öncelikle birinci tercihlerine göre sıralanacaktır.
Daha yüksek puanlı adaylar sınava katılmaya hak kazandığı için birinci tercihinde sıralamaya
giremeyen bir aday, varsa ikinci tercihine göre puanına bakılmak suretiyle, ancak o tercih için
birinci tercih olarak geçerli bir müracaatın yapılmamış olması ya da geçersiz sayılan müracaatlar
veya sınava katılması belirlenen aday sayısı kadar müracaatın bulunmaması sebepleriyle
sıralamaya, varsa birinci tercihini yapanlardan sonra dâhil edilecektir.
Her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde,
bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir.
Başvuru Puanı Hesaplama Yöntemi: [(KPSS P3 Puanı × 0,70)+ (Yabancı Dil Puanı ×
0,30)]
4. BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI
Başvuruları değerlendirilip sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Bakanlığımız
internet sitesi, www.enerji.gov.tr adresinde 20/11/2020 tarihinde ilân edilecektir. Adaylara ayrıca
yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
4.1. BAŞVURU SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLMESİ
Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesine 26/11/2020 tarihi saat 17:30’a kadar 8.1.
Adres Bilgileri bölümünde belirtilen adrese, yazılı olarak itiraz edilebilir. Süresinde yapılmayan
itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren 27/11/2020 tarihine
kadar değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirim yapılacaktır. Söz konusu
itiraz neticesinde ilan edilen listelerde bir değişiklik olması durumunda güncel listeler en geç
27/11/2020 tarihi saat 17:30’a kadar Bakanlığımız internet sitesi, www.enerji.gov.tr adresinde
yeniden ilan edilecektir.
Güncellenen listeler ile ilgili adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
5. SINAV
5.1 SINAV ŞEKLİ VE BAŞARI
Sınav sözlü olarak yapılacaktır. Sözlü sınav sonucunda 100 (yüz) tam puan üzerinden 70
(yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen pozisyon sayısı kadar
aday asil olarak, asil aday sayısı kadar aday da yedek olarak ilan edilecektir.
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5.2. SINAV KONULARI
Mesleki bilgiler ve başvurulan pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak 1.2. Özel
Şartlar bölümünde her bir pozisyon için belirtilen tüm konular ve hususlardır.
5.3. SINAV YERİ VE TARİHİ
Sınav yeri ve tarihleri Bakanlığımız internet sitesi, www.enerji.gov.tr adresinde
27/11/2020 tarihinde ilân edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat
yapılmayacaktır.
6. ÜCRET
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin
(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (brüt tutar 7.536,85 TL) özel
şartlar başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak;
Bakanlığımız aylık brüt sözleşme ücreti katsayı tavanı altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme
yapmaya yetkilidir.
6.1. POZİSYONLARA GÖRE ALINACAK KİŞİ SAYISI TABLOSU
Sıra No

Alınacak
Kişi
Sayısı

Sınava
Çağırılacak
Aday Sayısı

1

1

30

Kıdemli Sistem Uzmanı

3 Katına kadar (1 Kişi)

2

2

60

Sistem Uzmanı

2 Katına kadar (2 Kişi)

3

1

30

Veritabanı Yönetimi Uzmanı

4 Katına kadar (1 Kişi)

4

2

60

Yazılım Geliştirme Uzmanı

2 Katına kadar (2 Kişi)

5

1

30

Coğrafi Bilgi Sistemleri
Yazılım Uzmanı

2 Katına kadar (1 Kişi)

6

1

30

Siber Güvenlik Uzmanı

4 Katına kadar (1 Kişi)

7

1

30

Ağ Uzmanı

3 Katına kadar (1 Kişi)

8

1

30

Proje Yöneticisi

2 Katına kadar (1 Kişi)

Toplam

10

300

Pozisyon

Aylık Brüt Sözleşme Ücreti
Katsayı Tavanı

7. SONUÇLARIN DUYURULMASI
Yapılacak sınavın sonuçları Bakanlığımız internet sitesi, www.enerji.gov.tr adresinde ilân
edilecektir. Adaylar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde sınav
sonuçlarına 8.1. Adres Bilgileri bölümünde belirtilen adrese, yazılı olarak itiraz edebilirler.
Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden
itibaren en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek
sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. Söz konusu itiraz neticesinde ilan edilen
listelerde bir değişiklik olması durumunda güncel listeler Bakanlığımız internet sitesi,
www.enerji.gov.tr adresinde yeniden ilân edilecektir. Sınavı kazanan asil adaylara posta yolu ile
yazılı bildirimde bulunulacaktır.
8. İLETİŞİM BİLGİLERİ
8.1. ADRES BİLGİLERİ
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2 06520
Bahçelievler - Çankaya/ANKARA
8.2. İLETİŞİM BİLGİLERİ
E-posta adresi : btsinav@enerji.gov.tr
Tel
: +90 312 212 64 20/7158
8163/1-1
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Serhat Kalkınma Ajansından (SERKA):
PERSONEL ALIM İLANI
Serhat Kalkınma Ajansı, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4
sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların
Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 187 nci maddesinin ikinci fıkrasının (g)
bendi ve 200 üncü maddesi ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
Ek 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve 29/5/2019 tarihli
ve 30788 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri
çerçevesinde, TRA2 Bölgesinin (Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illeri) kalkınmasına ve gelişmesine
hizmet etmek ve katkıda bulunmak isteyen, yeniliğe ve gelişime açık, analitik düşünebilen,
değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, hizmet ve kalkınma bilinciyle ve sorumluluğuyla
hareket eden, seyahat engeli olmayan 3 Uzman, 1 Hukuk İşlerinden Sorumlu Uzman ve 1 İç
Denetçi alımı gerçekleştirecektir. Serhat Kalkınma Ajansı’nın merkezi Kars ili olup, Ajansın
faaliyet alanlarını Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars İlleri oluşturmaktadır. Sınavda başarılı olanlar,
Ajans Genel Sekreterliği’nin uygun göreceği bu illerin birinde çalışmayı kabul edeceklerdir.
(Hukuk İşlerinden Sorumlu Uzman ve İç Denetçi Ajansın merkez ofisinin bulunduğu Kars ilinde
görevlendirilecektir.
Başvuru ve Sözlü Sınav Tarihleri
İlan Tarihi

12 Ekim 2020

Başvuru Tarihleri

2 -13 Kasım 2020

Sözlü Sınava Katılacakların İlan Tarihi

20 Kasım 2020

Sözlü Sınav Tarihleri

Daha sonra Ajansın internet sayfasından
duyurulacaktır.

Sınav Başvuru Adresi

sinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde
bulunan Serhat Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru
bağlantısından yapılacaktır.
Serhat Kalkınma Ajansı
Ortakapı Mahallesi, Atatürk Cad. No: 117 Merkez,
KARS

Sınav Yeri

Tel: (0474) 212 52 00, Faks: (0474) 212 52 04
E-mail: info@serka.gov.tr
İlan ve Sınav Sonuçlarının Duyurulacağı
Adres

www.serka.gov.tr

1. İşe Alınmada Aranan Genel Şartlar
Uzman, İç Denetçi ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Uzman pozisyonu için başvuran tüm
adayların öncellikle aşağıda belirtilen genel şartları sağlamaları gerekmektedir;
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
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c) Affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlarla, 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, resmi ihale ve
alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü
bulunmamak,
d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
2. Uzman Personel İçin Aranan Asgari Şartlar
2.1. KPSS Puanı İle Başvuracak Adaylar Bakımından;
a) KPSS puanı ile 1 (bir) Uzman alınacak olup Uzman pozisyonu için başvuruda
bulunacak adayların, Mimarlık veya Mühendislik dallarından veya bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
lisans düzeyinde mezun olmaları,
b) Uzman personel adaylarının öncelikle, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak
Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan (20-21 Temmuz 2019 veya
06-12-13 Eylül 2020) Kamu Personel Seçme Sınavına girmeleri ve bu sınavdan, Genel
Sekreterinin görüşü alınmak suretiyle Yönetim Kurulunun kararlaştırmış olduğu ve aşağıda
belirtilen her bir öğrenim dalı için Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından
yapılan ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan Kamu Personeli Seçme Sınavından
aşağıdaki Tablo:1’de belirtilen puan türlerinden birinde en az 80 puan almış olmak.
c) Uzman personel pozisyonları için başvuracak adayların, sınav başvuru tarihinden
önceki 5 (beş) yıl içinde İngilizce dilinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (C)
düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği
bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye
başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak (YÖK DİL puanı kabul edilmeyecektir).
Tablo: 1
KPSS Puanıyla Alınacak Uzman Adayları İçin İstenen Mezuniyet Alanları ve Taban Puanları

Bölümler
Mimarlık ve Mühendislik
Dalları

2019-2020 KPSS
Puan Türü

P1, P2 veya P3
TOPLAM

KPSS

YDS/

Taban
Puanı

e-YDS
Taban Puanı

80

70

Alınacak
Uzman Sayısı

1 (bir)
1 (bir) Uzman

2.2. KPSS Puanı Aranmaksızın İş Tecrübesiyle Başvuracak Adaylar Bakımından (2
Uzman);
KPSS şartı aranmaksızın iş tecrübesiyle 2 (iki) uzman alınacak olup, gerekli şartlar
aşağıda belirtilmiştir;
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1) İletişim Fakülteleri bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul
edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak (1 Uzman)
2) İşletme Fakültelerinin birinden veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen
yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak (1 Uzman)
a) İş tecrübesiyle başvuruda bulunan uzman adayların, sınav başvuru tarihinden önceki 5
(beş) yıl içinde İngilizce dilinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (C) düzeyinde
veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan
başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru
tarihi itibarıyla sahip olmak. (YÖK DİL puanı kabul edilmeyecektir).
b) Kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda en az 10 (on) yıl fiilen başarılı
olarak çalışmış ve başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olan adaylardan KPSS şartı
aranmaz.
Kamu kesimi veya özel kesimde en az 10 (on) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olma şartı
gerektiren konular şunlardır;
 Planlama, programlama,
 Proje üretimi, tasarımı ve yönetimi,
 Strateji geliştirme, strateji yönetimi,
 İzleme ve değerlendirme,
 Tanıtım, danışmanlık,
 Şehircilik ve çevre,
 Araştırma-geliştirme,
 Bilgi ve iletişim teknolojileri,
 Finansman,
 İnsan kaynakları yönetimi,
 Uluslararası ticaret.
2.3. Uzman Personel Adayları İçin Tercih Nedenleri:
Hem KPSS puanı hem de iş tecrübesiyle başvuruda bulunan uzman adaylarının, aşağıda
belirtilen alanların birinde veya bir kaçında bilgi ve deneyim sahibi olmaları ve bunu
belgelemeleri, tercih sebebi olacaktır;
a) Ajansın faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
b) Yukarıda belirtilen öğrenim dallarından veya bunlarla ilgili alanlarda yüksek lisans
veya doktora derecesine sahip olmak,
c) İngilizce dışında ikinci yabancı dil belgesine sahip olmak,
d) Avrupa Birliği destek mekanizmaları ve uygulamaları konularında çalışmış olmak,
e) SPSS, STATA, Eviews vb. istatistiksel paket programları, veri toplama, veri analizi ve
değerlendirme süreçlerine hâkim olmak,
f) CBS deneyimine sahip olmak,
g) Yerel yönetimlerin planlama tecrübesine sahip olmak,
h) NetCad, Autocad, ArcGIS programlarından en az birini iyi düzeyde bilmek,
i) Enerji üretimi ve yenilenebilir enerji çalışmalarında bulunmuş olmak,
j) Fotoğrafçılık, kameramanlık tecrübesine sahip olmak ve bunu belgelemek
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k) Tanıtım organizasyonu deneyimine sahip olmak ve bunu belgelemek.
l) Kamu ihale mevzuatı, muhasebe uygulamaları, mali tabloların hazırlanması ve analizi,
satın alma usulleri, ihale dosyalarının hazırlanması konularında deneyim sahibi olmak ve bunu
belgelemek,
m) Kalkınma ajansları muhasebe uygulama konularına vakıf olmak ve bunu belgelemek,
n) SMMM belgesine sahip olmak.
3. Hukuk İşlerinden Sorumlu Uzman İçin Aranan Asgari Şartlar
a) Hukuk İşlerinden Sorumlu Uzman olarak görevlendirilmek üzere istihdam edilecek
uzman personel adaylarının, yükseköğretim kurumlarının dört yıllık hukuk fakültelerinden veya
buna denk olduğu YÖK tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak,
b) Ajans’ta istihdam edilecek Hukuk İşlerinden Sorumlu Uzmanın öncelikle, 18/3/2002
tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk
Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde
yapılan (20-21 Temmuz 2019 veya 06-12-13 Eylül 2020) Kamu Personel Seçme Sınavına
girmeleri ve bu sınavdan, Genel Sekreterinin görüşü alınmak suretiyle Yönetim Kurulunun
kararlaştırmış olduğu ve yukarıdaki tabloda belirtilen her bir öğrenim dalı için Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği
bulunan Kamu Personeli Seçme Sınavından Hukuk alanı için aşağıdaki tabloda belirtilen puan
türlerinden birinden en az 80 puan almış olmak.
c) Hukuk işlerinden sorumlu uzman pozisyonuna başvuracak adayların, sınav başvuru
tarihinden önceki 5 (beş) yıl içinde İngilizce dilinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit
Sınavından (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve
uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın
eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak. (YÖK DİL puanı kabul
edilmeyecektir).
Tablo: 2
Hukuk İşlerinden Sorumlu Uzman Adayları İçin İstenen Mezuniyet Alanı ve Taban Puanı

Bölümler

Hukuk

2019, 2020 KPSS Puan
Türü
P4, P5, P6 veya P7

KPSS

YDS/

Taban
Puanı

e-YDS
Taban Puanı

80

70

Alınacak
Uzman Sayısı
1

(bir)

3.1. Hukuk İşlerinden Sorumlu Uzman İçin Tercih Nedenleri
a) Hukuk işlerinden sorumlu uzman pozisyonu için başvuran adayların, öncelikle
avukatlık stajını tamamlamış olmaları ve bunu belgelemeleri tercih sebebidir. Ayrıca;
b) Ajansın faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
c) Hukuk ile ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak,
d) İngilizce dışında ikinci yabancı dil belgesine sahip olmak,
Hukuk İşlerinden Sorumlu Uzman pozisyonu için tercih sebepleridir.
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4. İç Denetçi İçin Aranan Asgari Şartlar
a) İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, İktisat Fakülteleri, İşletme Fakülteleri, Siyasal
Bilgiler Fakülteleri veya Hukuk Fakülteleri bölümlerinin birinde veya bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
lisans düzeyinde mezun olmak,
b) İç Denetçi pozisyonuna başvuracak adayların, sınav başvuru tarihinden önceki 5 (beş)
yıl içinde İngilizce dilinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (C) düzeyinde veya dil
yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir
sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi
itibarıyla sahip olmak. (YÖK DİL puanı kabul edilmeyecektir).
c) İç Denetçi pozisyonu için başvuran adaylardan, kamuda veya özel sektörde denetim
elemanı olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve kamu iç denetim sertifikası veya uluslararası
eşdeğerliği bulunan iç denetim sertifikalarından birine sahip olmak.
4.1. İç Denetçi İçin Tercih Nedenleri
a) Ajansın faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
b) Herhangi bir alanda yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak,
c) İngilizce dışında ikinci yabancı dil belgesine sahip olmak,
İç Denetçi pozisyonu için tercih sebepleridir.
5. Başvuru Şartlarına İlişkin Bazı Açıklamalar
■ Yabancı dil sınav eşdeğerlikleri; ÖSYM’nin https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/
2016/GENEL/EsdegerlikTablosu25022016.pdf internet sitesi linkinde yayınlanan Yabancı Dil
Sınavları Eşdeğerlikleri tablolarından, sınav başvuru tarihi itibariyle güncel olanına göre
değerlendirilecektir.
■ Daha

önce

yurtdışında

çalışmış

ve/veya

üniversite

eğitimini

yurtdışındaki

üniversitelerde İngilizce olarak tamamlamış olmak, muafiyet sebebi değildir. Tüm adayların
başvuru sırasında yukarıda belirtilen yabancı dil yeterlilik belgelerini sunmaları gerekmektedir.
■ Her aday sadece ilandaki bir pozisyona başvuruda bulunabilir.
■ Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması veya belli
bir öğrenim dalından başvuru olmaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun
görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı
sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir.
6. Başvuru Şekli, Tarihi ve Yeri
Başvurular, 2 Kasım 2020 tarihinden başlayarak 13 Kasım 2020 tarihi saat 23.59'a kadar
sinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan Serhat 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.
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Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun
olmayan başvurular ile elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul
edilmeyecektir.
Elektronik ortamda yapılacak başvurularda adaylar için hazırlanan kontrol listesi şu
şekildedir:
Tablo: 3

Belge

Uzman
Personel

Hukuk
İşlerinden
Sorumlu
Uzman

İç Denetçi

1

Özgeçmiş ve Fotoğraf

✓

✓

✓

2

Diploma ya da Mezuniyet Belgesi

✓

✓

✓

3

2019 -2020 yıllarında yapılan KPSS Sonuç
Belgesi

✓

✓

-

4

KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş
tecrübesi ile başvuracak uzman adayları için,
tecrübelerine ilişkin olarak, hangi görevi
hangi unvan ile yürütmekte/yürütmüş
olduğuna dair hizmet dökümü ve ilgili
işyerlerinden alınmış onaylı yazılar,

✓

5

Uzman personel, Hukuk İşlerinden Sorumlu
Uzman Personel ve İç Denetçi adayları için
Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS
veya e-YDS) sonuç belgesi ya da buna
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul
edilen uluslararası geçerliliği bulunan
yabancı dil belgesi

✓

✓

✓

6

Tercih sebeplerini taşıdığını gösterir belgeler

✓

✓

✓

7

Adli Sicil Kaydı

✓

✓

✓

8

Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış,
muaf veya en az 1 yıl erteletmiş olduğunu
gösteren belgeler

✓

✓

✓

9

İç Denetçi adayları için kamuda veya özel
sektörde denetim elemanı olarak en az 5
(beş) yıl fiilen çalışmış olduğunu gösterir
belge

-

-

✓

10

İç Denetçi adayları için kamu iç denetim
sertifikası veya uluslararası eş değerliği
bulunan İç Denetim Sertifikası

-

-

✓
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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.
7. Başvuruların Değerlendirilmesi
Ajansa yapılan başvurular, KPSS puanı ile başvuranlar için KPSS puanına göre; KPSS’ye
girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuranlar için Yönetmelik ekinde yer alan
değerlendirme kriterleri doğrultusunda Genel Sekreterlikçe değerlendirildikten sonra adayların
puan sıralaması KPSS ve varsa iş tecrübesiyle yapılan başvurular itibarıyla ayrı ayrı yapılır. Puan
sıralaması listesinden, alım yapılacak öğrenim dallarının her biri için belirlenen pozisyon
sayısının beş katı aday çağrılacak şekilde, yarışma sınavına katılabilecekler belirlenir ve Ajansın
ilan panosunda ve internet sitesinde ilan edilir. Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile
eşit olan adaylar da yarışma sınavına davet edilir. Ancak, bu hükme göre 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 beş gün içinde belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından en geç bir
hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on beş güne
kadar uzatılabilir.
8. Sınavın Şekli, Yeri ve Tarihi
Sınav, Sözlü Yarışma Sınavı şeklinde yapılacaktır. Ajans’a yapılan başvurular, Genel
Sekreterlikçe başvuru şartları bakımından dosya üzerinde değerlendirildikten sonra, mülakat
sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri, 20 Kasım 2020
tarihinden itibaren Ajansın internet sitesi olan www.serka.gov.tr sayfasında ilan edilecektir.
Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Yapılacak değerlendirme sonucunda alınması planlanan personel sayısının 5 (beş) katı
kadar aday yarışma sınavına çağrılabilecektir. Başvuran aday sayısı alınması planlanan personel
sayısının 5 katından az olması halinde, şartları tutan tüm adaylar çağrılabilecektir.
Yarışma Sınavı, Ajansın Merkez Hizmet binasının bulunduğu, Ortakapı Mahallesi
Atatürk Caddesi No:117 KARS adresinde yapılacak olup, sınav tarihi daha sonra Ajansın internet
sayfasından duyurulacaktır.
Ajans Genel Sekreterliği, son başvuru tarihinin süresini uzatmaya veya sınav tarihini
değiştirmeye yetkilidir. Olabilecek bu tür değişiklikler, Ajansın www.serka.gov.tr internet
adresinden duyurulacaktır.
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Sözlü Yarışma Sınavına hak kazanan tüm adayların, sınav yer ve saatinde nüfus cüzdanı,
pasaport veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır
bulunmaları gerekmektedir.
9. Yarışma Sınavının Yapılışı
1) Sınav ilanında belirtilen şartları taşıyan ve başvurusunu istenilen belgelerle zamanında
yapan adaylar yarışma sınavına alınırlar.
2) Yarışma Sınavı, Genel Sekreterin başkanlığında, Yönetim Kurulunca öğretim üyeleri
arasından belirlenecek iki kişi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca görevlendirilen iki kişi olmak
üzere toplam beş kişilik sınav kurulu tarafından yapılır. Yarışma sınavının yapılacağı tarihe kadar
Genel Sekreterin görevlendirilmemiş olması halinde, sınav kuruluna, Yönetim Kurulu Başkanı
veya onun uygun göreceği Yönetim Kurulu üyelerinden birisi başkanlık eder.
3) Sınav Kurulu üyeleri, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve
bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın 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 ister.
10. Değerlendirme
1) Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu
gösterir. Sınav başarı notu yüz puan üzerinden 70 (yetmiş)’tir. Ancak, sınavda başarılı olanların
sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere
sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir.
Yarışma sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için
kazanılmış hak teşkil etmez.
2) 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 altı ay içinde herhangi bir nedenle boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre
istihdam edilir. Bunlar hakkında bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri aynen uygulanır.
3) Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle
boş kalan pozisyonlar, Sınav Kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava
katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle
doldurulabilir. Sınav Kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav
duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.
11. Sonuçların Duyurulması
1) Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından sonuçların kendisine
intikal ettirildiği tarihten sonra yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Ajansın
internet sitesinde ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan
adaylara yazılı olarak bildirilir.
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12. Görevlendirme
1) Sınavı kazananların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin
yapılabilmesi için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip
15 gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir.
2) Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir ve belgeyle ispatı mümkün
bir makul sebep olmaksızın 15 gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde
bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamadığı için bu süre içinde müracaat
edememiş olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep
nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşamaz.
3) Giriş sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda
bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan
adayların görevlendirme onayları derhal iptal olunarak ve sözleşmeleri feshedilerek, kendileri
hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.
13. Personelin İstihdamı ve Deneme Süresi
1) Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile iki ayı deneme süresi olmak üzere,
Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş akdi yapılır. Söz
konusu sözleşme, Ajans adına Yönetim Kurulu Başkanı ya da Yönetim Kurulunun vereceği
yetkiye istinaden Ajans Genel Sekreteri tarafından imzalanır.
2) Deneme süresi içinde personelden, deneme süresini geçirmiş personelden beklenen
görevleri yerine getirmesi istenir. Bu sürenin sona erme tarihinden 10 gün önce ilgili yönetici,
personel hakkında görüş ve değerlendirmelerini içeren bir rapor hazırlar ve bunu Genel Sekretere
sunar. Söz konusu rapor, Genel Sekreterin görüşü ile beraber Yönetim Kuruluna sunulur.
3) 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.
14. Ücretlendirme
Ajans personeli, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar
Kanunu’na tabi olup Ajans’ta istihdam edilecek personele, 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname’nin Ek Madde 11/c fıkrası, 2014/8 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ve sair ilgili
meri mevzuata göre Ajans Yönetim Kurulunca belirlenen aylık ücret, diğer mali ve sosyal haklar
ile 6772 sayılı yasada öngörülen ilave tediye ödenir.
Ajansımızda ayrıca, sendikal Toplu İş Sözleşmesi mevcut olup, bu iş sözleşmesinden
yararlanan personele ilave mali ve sosyal haklar sağlanmaktadır.
Bu Şartnamede belirtilmeyen hususlarda, öncelikle Serhat Kalkınma Ajansı, 15/7/2018
tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili
Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesinin 187’ nci maddesin ikinci fıkrasının (g) bendi ve 200 üncü maddesi ile 27/6/1989
tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası
hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve 29/5/2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Kamuoyuna İlanen Duyurulur.
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Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltme
Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince, Profesör alınacaktır.
Profesör Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylarda İstenen Evraklar:
• Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi,
• Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, kimlik fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf, noterden tasdikli
lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgesini (Yabancı ülkelerden alınmış olan
diplomaların denklik belgesi),yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan CD
ortamında 4 (dört) adet ve basılı 1 (bir) takım dosya ile,
• Üniversitemiz https://www.alanyahep.edu.tr/tr/ikm-formlar sayfasında yayımlanan
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönergesi
ekinde yer alan değerlendirme ölçütleri formunun aday tarafından doldurulmuş ve imzalanmış
hali ile,
• Eğitim dili İngilizce olan bölüm için, İngilizce dilinden en az 80 puan alındığını gösterir,
YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınav sonuç
belgesi ile birlikte Rektörlüğe başvuru yapmaları gerekmektedir.
Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. Adayların; son başvuru tarihi
mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesine
şahsen veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve
eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvuru Adresi: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Cikcilli Mah. Saraybeleni Cad.
No: 7 07400 Alanya
Başvuru Takvimi:
İlk Başvuru Tarihi
: 12/10/2020
Son Başvuru Tarihi
: 26/10/2020

Fakülte/Bölüm

Unvan

Kadro
Sayısı

Sanat ve Tasarım Fakültesi
Gastronomi ve Mutfak
Sanatları Bölümü
(İngilizce)

Profesör

1

Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü
(Türkçe)

Profesör

1

Özel Şart
Doktorasını Gıda Bilimi, Gıda
Mühendisliği ya da Kimya Mühendisliği
alanlarından birinde almış olması, on yıldan
daha fazla süredir Gıda Bilimi ve Teknolojisi
eğitimi ile ilgili bir kurumda çalışmış olması,
Biyoteknoloji konusunda araştırmalar yapmış
olması, özellikle Gıda Fermantasyonu ve
Mikroorganizma Fizyolojisi konusunda
çalışmalar yapmış olması, çok iyi İngilizce
bilmesi ve çevrimiçi ders vermede tecrübeli
olması.
Doktorasını Kent ve Çevre sorunları alanında
almış olması, Kent ve Çevre konusunda
Doçentlik unvanını almış olması ve Kent ve
Kentleşme üzerine çalışmalar yapmış olması.
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Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI (ÖNCELİKLİ ALANLAR)
İLAN TARİHİ

İLAN SAYISI

12 Ekim 2020

2020/03

1. GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1.1 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
şarttır.
1.2 ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı
dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan
almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri
ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme
aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
1.3 Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında
aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:
• Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun
Eşdeğerlik Tablosu kullanılacaktır.
• Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.
• Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun
Eşdeğerlik Tablosu kullanılacaktır.
• Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu
dönemde üniversitenin resmi not sistemi dörtlükse Yükseköğretim Kurulunun Eşdeğerlik Tablosu
kullanılacaktır.
• Transkriptte hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu
dönemde üniversitenin resmi not sistemi beşlikse Yükseköğretim Kurulunun Eşdeğerlik Tablosu
kullanılacaktır.
1.4 Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının
birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet Yükseköğretim
kurumlarının Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya
sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Araştırma görevlisi kadrolarına atamalar,
2547 sayılı Kanunun Ek 38 inci maddesi uyarınca 50/d statüsünde yapılacak olup, öncelikli
alanlarda ilan edilen bu kadrolara atanacak adayların işlemlerinde “Öncelikli Alanlardaki
Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri İle Diğer Hususlara İlişkin
Usul ve Esaslar” dikkate alınacaktır.
1.5 Bu ilan “Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrosu” kapsamındadır. İlan
edilen araştırma görevlisi kadroları için, ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına katılmaya hak
kazananlar için giriş sınavı SÖZLÜ olarak yapılacaktır.
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2. SINAV TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
2.1. Sınav Takvimi
İlan Yayım Tarihi

12 Ekim 2020

Başvuru Başlangıç Tarihi

12 Ekim 2020

Son Başvuru Tarihi

26 Ekim 2020 (Mesai Bitimine kadar)

Ön Değerlendirme Sonuç
İlan Tarihi

30 Ekim 2020

Giriş Sınavı Tarihi

03 Kasım 2020

Nihai Değerlendirme Sonuç
İlan Tarihi
Sonuçların İlan Edileceği
İnternet Sitesi

06 Kasım 2020
https://w3.bartin.edu.tr/

Üniversite zorunlu hallerde sınav takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
2.2 Başvuru Yeri ve İletişim Bilgileri
BİRİM ADI

ADRES

TELEFON

ELEKTRONİK POSTA

NUMARASI

ADRESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ
AĞDACI YERLEŞKESİ
BARTIN ORMAN

BARTIN ORMAN
FAKÜLTESİ

0378 223 50 66

bof@bartin.edu.tr

0378 223 51 01

FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
MERKEZ/BARTIN

3. İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER

İLAN
NO

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM

KADRO

KADRO

KADRO

DALI/PROGRAM

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

ALES
PUAN
TÜRÜ

İLANDA ARANAN
ÖZEL ŞART
SÜRDÜRÜLEBİLİR

BARTIN
2020/16

ORMAN
FAKÜLTESİ

ORMAN

ORMANCILIK

ARŞ.

MÜHENDİSLİĞİ

POLİTİKASI

GÖR.

ORMANCILIK
4

1

SAYISAL

ALANINDA
DOKTORA
YAPIYOR OLMAK.
SÜRDÜRÜLEBİLİR

BARTIN
2020/17

ORMAN
FAKÜLTESİ

ORMAN

ORMAN

ARŞ.

MÜHENDİSLİĞİ

AMENAJMANI

GÖR.

ORMANCILIK
4

1

SAYISAL

ALANINDA
DOKTORA
YAPIYOR OLMAK.
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4. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
4.1. Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuracak Adaylardan İstenilen Belgeler;
Araştırma Görevliliği için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer
koşullara sahip adaylar aşağıdaki belgeleri eksiksiz şekilde hazırlayacaklardır.
1. Başvurulan unvan, birim, bölüm, anabilim dalı-program ile ilan numarası ve iletişim
bilgilerinin eksiksiz şekilde doldurulduğu Araştırma Görevlisi Başvuru Formu,
2. Özgeçmiş,
3. ALES Sonuç Belgesinin Çıktısı,
4. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya
eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesinin çıktısı,
5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgeleri (Başvuru tarihleri içerisinde E-devletten
alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir.)
6. Öğrenci Belgesi (Başvuru tarihleri içerisinde E-devletten alınan karekodlu belgeler ön
değerlendirme aşamasında kabul edilir. Adayların ilanda belirtilen “Sürdürülebilir Ormancılık”
alanında doktora yaptığını başvuru süresi içerisinde alınmış öğrenci belgesinde veya ilgili Enstitü
Müdürlüklerinden alınmış ıslak imzalı/elektronik belgelerle kanıtlamaları gerekmektedir.)
7. Lisans Transkripti
8. Kimlik fotokopisi.
9. Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 (bir) adet vesikalık fotoğraf,
5. DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR
1. Adaylar son başvuru tarihi olarak belirtilen günün mesai saati bitimine kadar bu ilanın
2.2 kısmında belirtilen başvuru adreslerine belgelerini teslim etmekle yükümlüdür. Postada
yaşanan gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. İlgili birimlere yapılmayan veya süresi
içinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak
başvurular işleme alınmayacaktır.
2. Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana
başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal
edilecektir.
3. Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerle başvuru yapmayan
adaylar değerlendirmeye alınamayacaktır.
4. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin
onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi
gerekmektedir.
5. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere
ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.
6. İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
7. Araştırma görevlisi kadrosunu kazanan adayların yasal öğrenim süresi içerisinde mezun
olma durumu hariç ilanda belirtilen lisansüstü eğitim alanında kayıt sildirmeleri veya tezli yüksek
lisans mezunu olduktan sonra doktorada başka bir alana kayıt yaptırmaları halinde atamaları
yapılmaz.
8. Araştırma görevlisi kadrosuna yasal sebepler hariç olmak üzere (askerlik, doğum,
hastalık vb.) lisansüstü eğitim kayıtlarını dondurmuş şekilde müracaat eden adayların başvuruları
dikkate alınmaz.
6. MUAFİYET
1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya
da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim
Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında
öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
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Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI
2020-02
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince ve 09
Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki
Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümleri uyarınca Öğretim
Görevlisi alınacaktır.
Başvuru Başlangıç Tarihi
12.10.2020
Son Başvuru Tarihi
27.10.2020
Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi
02.11.2020
Giriş Sınavı Tarihi
04.11.2020
Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi
06.11.2020
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi
https://www.karatekin.edu.tr
İLAN
NO

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİMDALI /

KADRO

KADRO

KADRO

PROGRAM

UNVANI

DERECE

ADEDİ

İLANDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM
TEKNOLOJİLERİ, BİLGİSAYAR
MÜHENDİSLİĞİ, YAZILIM
MÜHENDİSLİĞİ, ELEKTRONİK

REKTÖRLÜK

MÜHENDİSLİĞİ, ELEKTRİK VE

(UZAKTAN EĞİTİM
UYGULAMA VE

ÖĞRETİM

2020-

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

02/01

MERKEZİ

(UYGULAMALI

MÜDÜRLÜĞÜNDE

BİRİM)

İSTİHDAM
EDİLMEK ÜZERE)

ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ,
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
4

2

BÖLÜMLERİNİN BİRİNDEN LİSANS
MEZUNU OLMAK VE ALANINDA TEZLİ
YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ OLMAK.
ASP.NET MVC VE/VEYA ASP.NET
CORE, C# PROGRAMLAMA DİLLERİNİ
BİLMEK, İYİ SEVİYEDE SQL BİLGİSİNE
SAHİBİ OLMAK VE BUNLARI
BELGELENDİRMEK.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2 - ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı
dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan
almış olmak gerekir. (Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru
belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai
değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.)
3 - Adayların lisans transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında
aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:
- Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun
eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

12 Ekim 2020 – Sayı : 31272

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 87

- Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde transkripte ki yüzlük not
kullanılacaktır.
- Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun
eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
- Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde veya Transkriptte hem
beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu
kullanılacaktır.
4 - Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine
sahip olmak şartı aranır.
5 - Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık
alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans
mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.
6 - Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi
kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı
dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu
yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde;
yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde
istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu
tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul
edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
MUAFİYET
1 - Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya
da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim
Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda (deneyiminin ilana çıkılan
uzmanlık alanları ile ilgili olması kaydıyla), yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı
kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2 - Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6. maddesinin 4. fıkrası kapsamındaki
öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda
yabancı dil şartı aranmaz.
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadrolarına başvuracak adaylardan istenilen
belgeler;
Öğretim Görevlisi için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer
koşullara sahip adaylar aşağıdaki belgeleri eksiksiz şekilde hazırlayacaklardır.
1 - Başvurulan unvan, birim, bölüm, programı ile ilan numarası ve iletişim bilgilerinin
eksiksiz şekilde doldurulduğu Dilekçe ve Başvuru Formu, (www.karatekin.edu.tr adresinden
başvuru başlama tarihi itibari ile temin edilebilir)
2 - Özgeçmiş,
3 - ALES Sonuç Belgesinin Çıktısı, (Sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl
geçerlidir)
4 - Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgeleri (Lisans ve Tezli Yüksek Lisans)
(E-devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. E-Devlet harici
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diploma/geçici mezuniyet belgeleri mutlaka Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak
imzalı/mühürlü olacaktır.) (Yabancı Öğretim Kurumu mezunlarının diplomalarının
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir belge)
5 - Lisans Transkripti (Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü
olacaktır. Karekodlu transkriptler kabul edilecektir. Fotokopi (onaysız) olarak sunulan
transkriptler ön değerlendirme aşamasında kabul edilmeyerek adaylar elenecektir.)
6 - Daha önceden kamuda çalışmışlığı varsa veya çalışıyorsa Hizmet Belgesi veya özel
sektörde çalışmış veya çalışıyor ise SGK dökümü (Onaylı)
7 - Deneyim Belgesi (ASP.NET MVC ve/veya ASP.NET CORE, C# programlama
dillerini bilmek, iyi seviyede SQL bilgisine sahip olmak.) (Onaylı)
8 - Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf,
9 - Nüfus cüzdan fotokopisi.
10 - Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge. (Onaylı) (E-devletten alınan
karekodlu belgeler kabul edilir.)
DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR
1 - Adaylar son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ilanda belirtilen başvuru
adreslerine şahsen(noter vekaleti ile yapılan müracaatlar kabul edilecektir) veya posta ile
başvuruda bulunacaklardır. Postadaki gecikmeler, ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan
başvurular, eksik belgeli başvurular ve yanlış birime yapılan müracaatlardan doğacak gecikmelere
ilişkin sorumluluk başvurana aittir ve dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son
başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birime ulaşması gerekmektedir. (Postadaki
Gecikmelerden Üniversitemiz Sorumlu Değildir)
2 - Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin asıl veya onaysız bir
belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınamayacaktır. E-devletten alınabilen
belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilecek olup, nihai değerlendirme sonucunda
atanmaya hak kazanan adaylardan ilgili belgelerin Aslı veya Onaylı Suretleri talep edilecektir.
3 - Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin
onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi
gerekmektedir.
4 - Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı
tebligat yapılmaz.
5 - Müracaat edecek adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir.
Birden fazla kadroya başvuran adayların tüm başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
6 - 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.
BAŞVURU YERLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
BİRİM ADI
ADRES
TELEFON NUMARASI
Personel Daire
Başkanlığı

Çankırı Karatekin Üniversitesi
Rektörlüğü Kat:1 Uluyazı
Kampüsü Merkez / ÇANKIRI

0 (376) 218 95 13 / 7154 – 7157
8014/1-1
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İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, YÖK Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliği ile T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönergesi’ nin ilgili maddelerine ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde
belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.
Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular Üniversitemiz
Rektörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi
içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile internet üzerinden elektronik posta ile yapılacak
başvurular kabul edilmeyecektir.
Duyuru Başlama Tarihi

12.10.2020

Son Başvuru Tarihi

26.10.2020

Fakülte/Meslek

Bölüm/

Kadro

Kadro

Yüksek Okulu

Program

Unvanı

Sayısı

Başvuru
Özel Şartlar

Yeri/İletişim
Adresi

“Fizik” Alanında Doçentlik unvanını
aldıktan sonra en az Beş yıl ilgili bilim
alanında çalışmış olmak, Doktora
Fizik Bölümü

Profesör

(Türkçe)

Doktor

öğrenimini “Atom ve Molekül Fiziği”
1

alanında tamamlamış olmak,”
Titreşimsel Spektroskopi, Kemometri ve
Matriks İzolasyon Spektroskopisi”

Fen - Edebiyat

alanında özgün çalışmaları veya

Fakültesi

yayınları olmak.
Lisans eğitimini “Psikoloji”, yüksek
Psikoloji

Doktor

Bölümü

Öğretim

(Türkçe)

Üyesi

Bankacılık ve

Doktor

Sigortacılık

Öğretim

(Türkçe)

Üyesi

Halkla İlişkiler
Meslek Yüksek

(Türkçe)

Okulu

lisans eğitimini “Uygulamalı Psikoloji”
1

1

alanında tamamlamış olmak. Bilişsel

E-5 Karayolu

davranışçı terapiler ve şema terapi

üzeri 34158,

alanlarında bilimsel çalışmaları olmak.

Bakırköy/

Doktora Öğrenimini İstatistik alanında

İstanbul

tamamlamış olmak ve Karar Ağaçları
Doktora Öğrenimini Sosyal Medya

1

Üyesi

alanında tamamlamış olmak. Dijital
İletişim ve Yeni İletişim Teknolojileri
Alanında bilimsel çalışmaları olmak.
Doktora öğrenimini Bilgisayar-

Bilgisayar

Doktor

Programcılığı

Öğretim

(Türkçe)

Üyesi

Matematik alanında tamamlamış olmak.
1

Yerleşkesi

ve doktora eğitimini “Psikoloji”

Alanında bilimsel çalışmaları olmak.

Doktor
Öğretim

İKÜ Ataköy

Uygulamalı Matematik, Uzaktan Eğitim
ve Eğitim Teknolojileri alanlarında
bilimsel çalışmaları olmak

0212 498 41 41
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GENEL ŞARTLAR
▪ Adaylarda herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması,
▪ Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması,
▪ Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olması,
▪ Adayların Üniversitemiz https://www.iku.edu.tr/tr/yonergeler sayfasında yayımlanan
T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi
doğrultusunda Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadroları için değerlendirme Rektörlük
tarafından yapılır. Adayın başvurusu ilgili Rektör Yardımcısının yürütücülüğünde Rektör
Yardımcılarından oluşan bir komisyon tarafından bir ön incelemeye tabi tutulur. Ön incelemede
“En az ölçütler” i karşılamadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz.
GENEL İSTENİLEN BELGELER (Tüm başvurular için)
▪ Adayların, Üniversitemiz Rektörlüğüne hitaben hazırlayacakları ıslak imzalı
dilekçelerinde, yayımlanan ilan tarihini, başvurdukları kadro, Fakülte ve Bölüm bilgilerini,
yabancı dillerine ait bilgilerini, iletişim (GSM, E-posta, İkamet Adresi, Ev/İş Tel. vb.) bilgilerini,
ayrıca haklarında bilimsel referans alınabilecek iki öğretim üyesinin Adı-Soyadı ve iletişim
bilgilerini (çalıştıkları kurum, adresleri, GSM, E-Mail, iş tel. vb.) ile teslim ettiği belgelerine ait
bilgileri listeleyerek belirtmeleri gerekmektedir.
▪ Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
▪ Nüfus cüzdan fotokopisi,
▪ Askerlik durumunu gösterir e-devletten alınacak belge,
▪ Resmi Kuruma Hitaben Adli Sicil Kaydı ve Arşiv Sicil Kaydı Bulunmadığını Gösterir
E-Devletten Alınacak Belge,
▪ Onaylı Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin fotokopileri,
Profesör Kadrosuna Başvuru İçin İstenen Belgeler:
▪ YÖK Formatında hazırlanacak özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1
adet basılı dosya ve 6 adet elektronik dosya (PDF formatında USB Flash Bellek) olarak
hazırlayarak İKÜ Ataköy Yerleşkesi E-5 Karayolu üzeri 34158, Bakırköy/İstanbul adresinde
Rektörlüğe teslim etmesi gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuru İçin İstenen Belgeler:
▪ YÖK Formatında hazırlanacak özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1
adet basılı dosya ve 4 adet elektronik dosya (PDF formatında USB Flash Bellek) olarak
hazırlayarak İKÜ Ataköy Yerleşkesi E-5 Karayolu üzeri 34158, Bakırköy/İstanbul adresinde ilgili
Fakülte Dekanlığı’na/Meslek Yüksekokul Müdürlüğü’ne teslim etmesi gerekmektedir.
7982/1/1-1
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İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 657 sayılı Kanunun 48. Maddesi, 2547
Sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddesi ile 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de
yayınlanarak yürürlüğe giren “ Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Elemanları alınacaktır.
Başvuruda İstenilen Belgeler:
1. Başvuru Dilekçesi. (Başvuru Dilekçesinde İlan Tarihi, Başvurulan Program Adı,
Başvurulan Kadro Unvanı, Başvuran Adayın İletişim Bilgileri (İkamet Adresi, Telefon, E-Mail
Adresi Bilgisi İle Başvuruda Teslim Ettiği Evraklarının Listesinin Belirtilmesi Gerekmektedir.
Ayrıca Yönetmelik Kapsamında Merkezi Sınav Muafiyetinden Yararlanmayı Dilekçelerinde
Talep Edenlerin Ön Değerlendirme Ve Nihai Değerlendirme Aşamalarında ALES Puanı 70
Olarak Kabul Edilir.)
2. Dilekçelerinde Merkezi Sınav Muafiyetinden Faydalanmayı Talep Edenlerin,
Muafiyetlerini İlgili Yönetmelik Uyarınca Kanıtlar Belgesi (Doktora Diploma Fotokopisi, Sanatta
Yeterlilik Diploma Fotokopisi veya Tam Zamanlı Öğretim Elemanı Kadrolarında Çalışmış veya
Çalışmakta Olduklarını Gösterir Onaylı Çalışma Belgesi.)
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Ön ve Arka Yüzünden Okunaklı Halde Olacak.)
4. Fotoğraflı Özgeçmiş (YÖK Formatında) veya Kişisel Özgeçmiş (CV)
5. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son Altı Ay İçinde Çekilmiş Olmalı)
6.Başvuru Yapılacak Kadro İçin Özel Şartlarda Belirtilen Mezuniyet ve Öğrenci
Belgelerinin e-Devlet Üzerinden Temin Edilecek Fotokopileri, (e-Devlet Üzerinden Temin
Edilemeyen Mezuniyet Belgeleri Noter Tasdikli, Öğrenci Belgesi İse Öğrenim Görülen
Üniversitesinden Resmi Onaylı Şekilde Olmak Zorundadır. E-Devlet Üzerinden Temin Edilip
İbraz Edilen Belgeler Başvuru esnasında MYO Müdürlüğü Yetkilileri Tarafından e-Devlet
Üzerinden Doğrulanma İşlemi Yapılarak Kabul Edilecektir,)
7. Transkript Belgelerinin Fotokopileri,
8. Merkezi Sınav (ALES) Sonuç Belgesi
9. Erkek Adaylar İçin Askerlikle İlgili Terhis, Tecil veya Muaf Olduğunu Belirten
e-Devletten Alınacak Belge,
10. e-Devlet Üzerinden “Resmi Kuruma” Hitaben Alınacak Adli Sicil ve Arşiv Kaydı
Sorgulaması Sonuç Belgesi (Belgede “Adli Sicil Kaydı Yoktur” ve “Adli Sicil Arşiv Kaydı
Yoktur” İbaresini Gösterir Olması Gerekmektedir.) *e-Devlet Üzerinden Temin Edilip İbraz
Edilen Belgeler Başvuru Esnasında Aşağıda Bilgileri Belirtilen Yetkililerde e-Devlet Üzerinden
Doğrulanma İşlemi Yapılarak Kabul Edilecektir,
11. Yabancı Ülkelerden Alınan Diploma Belgelerin Suretleri ile Yeminli Mütercim
Tercümesi ve Yükseköğretim Kurulu Onaylı Denklik Belgeleri,
12. Varsa Yayınlanmış veya Yayın Kararı Olan Bilimsel Çalışmalar.
13. Hizmet Belgesi/Tecrübe Belgesi (İlan özel şartında belirtilmiş olan; çalışılan
kurumdan alınmış, çalışma başlangıç ve bitiş tarihleri ile görevi belgeleyen onaylı resmi yazı) ve
SGK Hizmet Dökümü
Başvurular kadrosu ilan edilen birime şahsen veya posta ile yapılacak olup, postada
meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Adaylar birden fazla kadroya
başvuramazlar. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular ile internet üzerinden
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yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Sınavın kazanılması durumunda, belgelerin asıllarının,
Resmi Kurum onaylı olanlarının (aslı gibidir) ya da noter onaylı örneklerinin teslim edilmesi
zorunludur. Başvuran adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda
atamaları yapılmayacak veya yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Adayları ilgilendiren başvuru ve
atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından (www.iku.edu.tr)
yapılacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
İlan Tarihi
Son Başvuru Tarihi
Ön Değerlendirme Duyuru Tarihi
Giriş Sınavı Tarihi
Sonuç Açıklama Tarihi
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi
Fakülte /

ALES

Meslek

Bölüm/

Kadro Kadro

Yüksek

Programı

Unvanı Sayısı

Okulu

Puan
Şartı
Türü

: 12.10.2020
: 26.10.2020
: 02.11.2020
: 05.11.2020
: 09.11.2020
: https://www.iku.edu.tr

Başvuru

ALES
Puan

Özel Şartlar

Yeri/İletişim

Şartı

Adresi
İnşaat Mühendisliği Bölümü

İnşaat
Teknolojisi
(Türkçe)

Lisans Mezunu olmak.
Öğr.
Gör.

2

Sayısal

70

Geoteknik, Yapı veya
Deprem Mühendisliği
Alanında Tezli Yüksek
Lisans yapmış olmak.
Makine Mühendisliği

İklimlendirme

Meslek

Bölümü Lisans mezunu

ve Soğutma

Öğr.

Teknolojisi

Gör.

1

Sayısal

70

olmak. Makine Teorisi ve
Kontrol Dalında Tezli
Yüksek Lisans yapmış

(Türkçe)

olmak.

Okulu

İngiliz Dili ve Edebiyatı
Bölümü veya İşletme
Bölümü Lisans mezunu
olmak. Lisans öğrenimi

Kabin

Öğr.

Hizmetleri

Gör.

(Türkçe)

sonrası belgelendirmek
2

-

Ataköy
Yerleşkesi
E-5 Karayolu

Yüksek

Sivil Havacılık

İKÜ

üzeri 34158,
Bakırköy/
İstanbul
0212 498 41 41

Muaf kaydıyla Kabin Amirliği veya
Hava Operasyon
pozisyonlarında en az 2 yıl
tecrübe sahibi olmak ve
alanında en az 2 yıl eğitim
verme tecrübe sahibi olmak.
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Koç Üniversitesi Rektörlüğünden:
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin Hukuk Fakültesinin Doktor Öğretim
Üyesi kadrosuna tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.
Müracaat edeceklerin 1 sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve
akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce) ve doktora belgesini PDF
formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta
adresine göndermeleri gerekmektedir. Posta yoluyla iletilen başvurular kabul edilmeyecektir.
Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin
Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.
Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye'de
geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun,
eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.
Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da
sağlamaları gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için:
• İlgili alanda doktora tezini tamamlamış olmak,
• Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak veya
yapabileceğini destekleyen ön çalışmalar sunmak,
• Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

Fakülte

Unvan

Kadro

Özel Koşullar

Son Başvuru Tarihi

İdare Hukuku alanında
doktora tez çalışması yapmış
olmak.

İdare Hukuku alanında
hakemli seçkin dergilerde
doktora tezinden bağımsız ve

Hukuk
Fakültesi

Doktor Öğretim
Üyesi

1

tek yazarlı araştırma
makaleleri ya da kitap

27 Ekim 2020

bölümleri yayınlamış olmak.
İngilizce seçkin yayın yapma,
İngilizce ders verme ve
İngilizce seçkin uluslararası
konferanslarda tebliğ sunma
yeteneğine sahip olmak
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Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
2547 sayılı Kanun ve 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin” ilgili maddeleri
uyarınca; Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Biyomühendislik Bölümüne 1 (bir)
adet belirli süreli statüde Doktor Öğretim Üyesi alınacak olup adaylarda aranacak nitelikler
aşağıda verilmiştir.
Fakültesi

Birimi/Bölümü

Unvanı

Adedi

Uzmanlık Alanı/Açıklama
Doktorasını biyokimya alanında almış olmak.

Mühendislik
ve Mimarlık
Fakültesi

Biyomühendislik
Bölümü

Antibakteriyel organik ve inorganik (nano)

Dr.
Öğretim
Üyesi

1

malzemelerin geliştirilmesi ve
karekterizasyonu konularında çalışmaları
bulunmak. İngilizce ders verme yeterliliğine
sahip olmak.

Söz konusu kadroya başvuracak adayların; 657 Sayılı Devlet Memuru Kanunun 48 inci
maddesindeki genel şartları ve ilan edilen özel şartları taşımaları halinde, Melikşah Mahallesi
Beyşehir Caddesi No: 9 Meram/KONYA adresinde bulunan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığına; başvurdukları birimi/bölümü ve iletişim adreslerini belirten bir
dilekçe ile birlikte ekinde özgeçmişlerini (YÖK formatında), öğrenim durumlarını gösterir
belgeleri ve doçentlik/doktora belgesinin aslı veya onaylı suretini, 2 (iki) adet fotoğraf, Nüfus
Cüzdanı / T.C. Kimlik Kartı örneğini, bilimsel yayınları ile bunlara yapılan atıfları ve yabancı dil
bilgisini gösterir belgeyi, H faktörü değerini, uzmanlık alanıyla ilgili kongre ve konferans
tebliğlerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan doktora
veya yüksek lisans tez çalışmalarını, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını
kapsayan faaliyetlerini ve başlıca araştırma eserlerinin açıkça belirtildiği yayın listesini kapsayan
başvuru dosyasından 4 adet (ayrıca 4 adet CD halinde) teslim etmeleri gerekmektedir.
1) Başvurular ilanın Resmî Gazetede yayımı tarihinden itibaren şahsen ya da posta
yoluyla 15 gün içerisinde yapılacaktır. Süre bitiminden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye
alınmayacaktır.
2) Adayın bilimsel çalışmaları “Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Öğretim Üyeliğine
Atanma ve Yükseltilme Kriterleri Yönergesi” kapsamında değerlendirilir.
3) Rektörlükçe yapılacak ön incelemeye göre anılan Kanun ve Yönetmeliklerde öngörülen
koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları
değerlendirmeye alınmayacak ve başvuru belgeleri iade edilecektir.
4) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin
onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekir.
5) İlgili bölümün eğitim dili İngilizce olduğundan başvuru yapacak adayların 23.03.2016
tarih ve 29662 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil
Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin” 8 inci
maddesi uyarınca, İngilizce ders verebilme yeterliliğine sahip olunduğunu belgelendirmeleri
gerekir.
6) Erkek adayların askerlik hükümlülüklerini yerine getirmiş olması ya da askerlik
yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.
İletişim: Telefon: 0332 223 5423; e-posta: personel@gidatarim.edu.tr
8130/1-1
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Şırnak Üniversitesi Rektörlüğünden:
5018 sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca
Üniversitemize aşağıda adedi ve kadro derecesi belirtilen İÇ DENETÇİ alınacaktır.
Başvuru Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 12.10.2020 -26.10.2020 tarihleri arasında (mesai
bitimine kadar) başvurular kabul edilecektir.
UNVANI

KADRO DERECE

ADET

İÇ DENETÇİ

5

1

I- GENEL ŞARTLAR VE ÖZEL ŞARTLAR:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68/B maddesinde belirtilen şartları taşımak.
c) Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen Kamu İç
Denetçi Sertifikasına sahip olmak.
d) Naklen atanma talebinde bulunanlar için herhangi bir kurumda iç denetçi olarak görev
yapıyor olmak veya bir kamu kurumunda çalışmakta olup Maliye Bakanlığı İç Denetim
Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen Kamu İç Denetçi Sertifikasına sahip olmak.
III-BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:
Adayların başvurularını 12.10.2020 -26.10.2020 tarihleri arasında (mesai saati bitimine
kadar) Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen ya da posta yoluyla yapmaları
gerekmektedir.
Adres
: Yeni Mahalle Cizre Caddesi Mehmet Emin Acar Kampüsü Rektörlük Binası
Personel Daire Başkanlığı No:215 Merkez/ŞIRNAK
Telefon : 0 486 216 40 08 – 1078
IV- BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
İlan edilen kadro sayısından fazla başvuru olması halinde Rektörlüğümüzce kurulacak
komisyon tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde atanmaya hak kazanan aday
www.sirnak.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca
tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan aday sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 15
gün içinde gerekli belgeleri Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta
yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin tesliminden sonra atama işlemleri yapılır.
Atamanın adaya yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde aday görevine başlamak
zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayan aday hakkını kaybeder.
V- BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER:
- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
- Özgeçmiş
- Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylısı
- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge
- Kamu İç Denetçi Sertifikası aslı veya noter onaylısı
- Naklen atanacaklar için hizmet belgesi
- Adli Sicil Belgesi (En geç 1 aylık)
- 2 adet Fotoğraf
8129/1-1
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TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen Bölümlerine 2547 sayılı Kanun’un 23., 24. ve
26.maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri
uyarınca ve TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esasları ve Uygulamalarında
belirtilen asgari şartları haiz, tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.
Başvuracak Tüm Adayların; Üniversitemiz Rektörlüğüne hitaben yazılmış bir dilekçe, 2
adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, askerlik durumunu gösteren belge örneği (erkek
adaylar için) ve aşağıda belirtilen içeriğe sahip başvuru dosyaları ile İnsan Kaynakları
Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir:
Profesör Kadrosuna Başvuracak Adayların; aşağıdaki belgeleri içeren altı (6) nüsha dosya
ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir:
YÖK formatlı güncel özgeçmiş, Doçentlik belgesinin fotokopisi, TOBB ETÜ Akademik
Personel Atama ve Yükseltme Esaslarına göre gerekiyorsa yabancı dil belgesi, yayın listesi,
bilimsel çalışma ve yayınları ve yönettiği lisansüstü çalışmalar.
Doçent Kadrosuna Başvuracak Adayların; aşağıdaki belgeleri içeren dört (4) nüsha dosya
ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir: YÖK formatlı güncel özgeçmiş, Doçentlik belgesinin
fotokopisi, Doktora diplomasının fotokopisi, TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve
Yükseltme Esaslarına göre gerekiyorsa yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve
yayınları ile yönettiği doktora çalışmaları.
· Dr. Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuracak Adayların; aşağıdaki belgeleri içeren dört (4)
nüsha dosya ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir: YÖK formatlı güncel özgeçmiş, Doktora
diplomasının fotokopisi, TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esaslarına göre
gerekiyorsa yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlar.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'dan denkliğinin
onaylanmış olması şart olup; söz konusu belgenin tüm başvuru dosyalarında yer alması
gerekmektedir.
Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde
Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen Söğütözü Caddesi No:43 Söğütözü/
ANKARA adresine yapılabilir. Son başvuru tarih 27/10/2020’dir. Posta ve internet yolu ile
yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak, Rektörlükçe
yapılacak ön incelemeye göre anılan Kanun ve Yönetmeliklerde öngörülen koşulları yerine
getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları değerlendirmeye
alınmayacak ve başvuru belgeleri iade edilecektir.

BÖLÜMÜ

Bilgisayar
Mühendisliği

KADRO
UNVANI

Profesör

1

Profesör

1

Doçent

1

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Profesör

1

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Endüstri
Mühendisliği

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Malzeme Bilimi ve
Nanoteknoloji
Mühendisliği

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Elektrik Elektronik
Mühendisliği

MÜHENDİSLİK

ANABİLİM DALI

RESMÎ GAZETE
KADRO
SAYISI
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Makine
Mühendisliği
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ARANAN NİTELİKLER
Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentliğini Bilgisayar
Bilimleri/Mühendisliği alanında almış olmak. Veri madenciliği, veri
mahremiyeti ve biyoenformatik alanlarında araştırma yapmış olmak.
Yayınlarına yüksek sayıda (Web of Science atıf sayısı en az 300) atıf
almış olmak. Araştırma projelerinde yürütücülük yapmış olmak. En az
10 yıl ders verme deneyimi olmak.
Düşük sıcaklık elektroniği, süperiletken elektroniği konularında
araştırma yapıyor ve üniversitelerin elektrik-elektronik mühendisliği
bölümlerinde ders veriyor olmak. Bahsedilen konularda yüksek etki
faktörlü dergilerde yayın geçmişi olmak. Üniversitelerin elektrikelektronik mühendisliği bölümlerinde elektronik devreler, analog
elektronik, CMOS VLSI tasarımı, Süperiletken Elektroniği,
Enstrümentasyon konularında ders verme tecrübesine sahip olmak.
Optik , Fotonik, Fiberoptik haberleşme ve Optik Ağlar konularında
araştırma yapıyor ve üniversitelerin elektrik-elektronik mühendisliği
bölümlerinde ders veriyor olmak. Bahsedilen konularda yüksek etki
faktörlü dergilerde yayın geçmişi olmak. Üniversitelerin elektrikelektronik mühendisliği bölümlerinde elektromanyetik alan ve dalga
teorisi, elektronik devreler, Optik, Fotonik, Haberleşme konularında
ders verme tecrübesine sahip olmak.
Kablosuz haberleşme, haberleşme ağları başarım analizi ve
optimizasyonu konularında doktora yapmış olmak. Makine öğrenmesi,
pekiştirmeli öğrenme , derin öğrenme yöntemleri ve bu yöntemlerin
haberleşme ağlarına uygulanması konusunda deneyim sahibi olmak.
Bahsedilen konularda yüksek etki faktörlü dergilerde yayın yapmış
olmak. Üniversitede Haberleşme, Haberleşme Ağları, Sinyaller ve
Sistemler, Sayısal Sinyal İşleme konularında ders verme yeterliliğine
sahip olmak.
Lisans ve lisans üstü derecelerini Makina Mühendisliği alanında almış
olmak, titreşimli akışlar, nanokışkanlarda ısı transferi, iklimlendirme
konularında araştırmalar yapmış olmak.
Lisans ve lisans üstü derecelerini Makina Mühendisliği alanında almış
olmak, kardiyovasküler biyomekanik, akış-yapı etkileşimi, akış kaynaklı
titreşimler konularında araştırmalar yapmış olmak.
Lisans ve lisans üstü derecelerini Makina Mühendisliği alanında almış
olmak, enerji, enerji geri kazanım teknolojileri, kojenerasyon, güçsoğutma çevrimleri ve güneş enerjisi konularında araştırmalar yapmış
olmak.
Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Türiyenin veya
dünyanın tanınmış araştırmacı üniversitelerinin Endüstri Mühendisliği
Bölümünden almış olmak. İnsani yardım lojistiği, yapay öğrenme
yöntemleri ile tıbbi teşhis, evrimsel algoritmalar ve çok kriterli karar
verme konularında bilimsel çalışma yapmış olmak. SCI, SCI-E ya da
SSCI tarafından taranan hakemli dergilerde ilk isim olacak şekilde en
az iki adet yayın yapmış olmak. Endüstri Mühendisliği alanında
düzenlenen ulusal ve uluslararası konferanslara katılmış ve bildiri
sunmuş olmak. Üretim bilişim sistemleri, iş analizi, kalite, tesis tasarımı
ve rassal modeller gibi konularda lisans ve yüksek lisans düzeyinde
dersler verebilecek yetkinlikte olmak.
Yüksek lisans ve Doktora derecelerinden en az birini Kimya
bölümünden almış olmak. Farklı şekillerde ve boyutlarda ıslak kimya
temelli nanoparçacık sentezi ve uygulamaları konusunda araştırmalar
yapmış olmak. Lisans sonrası araştırmaları süresince
Al2O3/ZrO2/TiO2/CeO2 içerikli karmaşık oksit yapıların ve perovskit
türü malzemelerin sentezi, karakterizasyonu, eksoz emisyon gazlarının
katalitik yollar ile indirgenmesi ve yenilenebilir enerji uygulamalarında
aktivite ve detaylı Kızılötesi Spektroskopi çalışmalarında bulunmuş
olmak. Yurtdışında 2 yıl doktora sonrası araştırma tecrübesi sahibi
olmak. Aynı zamanda temiz oda tecrübesi, litografik yöntemler ile 2
boyutlu model malzeme fabrikasyonu ve katalitik uygulamalarında
tecrübe sahibi olmak.

MİMARLIK VE TASARIM

HUKUK

FEN EDEBİYAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
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İktisat alanında yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak.
Doçentlik unvanını “ekonometri” alanından almış olmak. Hesaplamasal
ekonometri, ekonometrik yazılımlar ve enerji ekonomisi alanlarında
uluslararası çalışmalar yapmış olmak. Ekonometri ve uygulamalı
makroekonomi konularında eğitim tecrübesi bulunmak.
Doçentlik unvanını Uluslararası İlişkiler alanında almış olmak; Dış
Politika Analizi, Türk Dış Politikası, Boru Hatları Jeopolitiği ve Ortadoğu
konularında araştırma ve yayınlar yapmış olmak; uzmanlık alanlarında
lisans ve lisansüstü dersler vermiş olmak ve bu alanlarda lisansüstü
tez yönetmiş olmak.

İktisat

Profesör

1

Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler

Profesör

1

Psikoloji

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Psikoloji alanında lisans ve doktora derecesine sahip olmak; kişilik,
psikoterapi süreci, psikoterapide duygular ve ilişki çerçevesi
konularında çalışmaları bulunmak.

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanında yayınları bulunmak

Kamu Hukuku

Ceza ve Ceza
Muhakemesi
Hukuku

Profesör

1

Özel Hukuk

Medeni Hukuk

Doçent

1

Görsel İletişim
Tasarımı

Doçent

1

Mimarlık

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Profesör

1

Profesör

1

Doçent

1

Radyoloji

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Tıbbi
Mikrobiyoloji

Profesör

1

Histoloji ve
Embriyoloji

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Anatomi

Dr. Öğr.
Üyesi

1

İç Hastalıkları

TIP FAKÜLTESİ

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları

Temel Tıp Bilimleri

Medeni hukuk alanında doçentlik unvanını almış olmak ve aile hukuku,
borçlar hukuku, eşya hukuku, tüketici hukuku alanında yayınları
bulunmak
Doçentlik unvanını reklamcılık alanından almış olmak, alanında lisans
ve yüksek lisans düzeyinde dersler vermiş olmak.
Görsel iletişim, reklam ve sosyal medya konularında yayınlar yapmış
olmak.Yükseköğretim kurumlarında görsel iletişim tasarımı alanında en
az 10 yıl görev yapmış olmak.
Mimarlık anabilim dalından lisans mezunu. Koruma ve restorasyon
alanında yüksek lisans yapmış olmak. Kent koruma, kent morfolojisi
konusunda doktora çalışmaları yapmış olmak. Endüstriyel miras ve
mimari tasarım alanlarında yurtdışında akademik eğitimler almış
olmak.
Romatoloji yandalı yapmış olmak, Skleroderma hastalığı konusunda
çalışmalar yapmış olmak, otoimmün hastalıklarda X kromozom
inaktivasyonu ve ısı doku proteinleri gen polimorfizmleri konusunda
moleküler genetik çalışmalar yapmış olmak, idareci konumunda
çalışmış olmak.
Gelişimsel Pediatri alanında Yan Dal Uzmanı olmak, Prematüre ve çok
düşük doğum ağırlıklı bebeklerin gelişimsel sorunları konusunda
bilimsel çalışmaları olmak, Neonatal hematoloji konusunda çalışmaları
olmak.
Neonatoloji doçenti olmak,Neonatal hematoloji alanında bilimsel ve
akademik çalışmaları olmak, Emzirme danışmanlığı sertifikasına sahip
olmak, Hayvan deneyi kullanım sertifikası olmak, Neonatal patoloji
alanında çalışmış olmak.
Kesitsel görüntüleme yöntemleri, multiparametrik prostat görüntüleme
ve meme görüntüleme konusunda tecrübeli olmak. Çocukluk çağı
PRES sendromu ile ilgili araştırma yapmış olmak
Tıp doktoru olmak. Parazitoloji alanında doktora yapmış olmak.
Mikrobiyoloji doçenti unvanına sahip olmak. En az beş (5) yıl profesör
olarak görev yapmış olmak. Laboratuvar güvenliği konusunda yayın
ve/veya projeleri olmak. Kalite ve akreditasyon konusunda deneyimli
olmak. Avrupa Birliği projesinde yer almak. İngilizce ders verme
tecrübesine sahip olmak.
Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı'nda doktora yapmış
olmak. Üremeye yardımcı tedavi laboratuvar uygulamaları eğitim
sertifikası sahibi olmak. Tıp Fakültesinde Dönem 1 ve 2 Türkçe
İngilizce Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı bünyesinde pratik ve
teorik ders anlatma tecrübesine sahip olmak. Dişi genital sistem
patolojilerine dair tez çalışması/araştırma projesi/ akademik çalışma
yapmış olmak. Hücre kültürü ve elektron mikroskopisi alanlarında
araştırma projesi tamamlamış olmak / akademik çalışma yapmış
olmak.
Tıp doktoru olmak. Plastinasyon konusunda deneyimli ve uluslar arası
sertifikaya sahip olmak.
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:
AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI
(PROFESÖR, DOÇENT VE DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ)
Üniversitemizin akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan
Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslarının ilgili
maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları
sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular
geçersiz sayılacaktır. Başvuru süresi ilanın Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.
İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin https://www.agri.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
UNVANI

KADRO
ADET

Profesör

1

1

İlgili alanda
Doçentliğini almış
olmak.

personel@agri.edu.tr

Fen Edebiyat Tarih/ Türkiye Cumhuriyeti
Profesör
Fakültesi
Tarihi A.D.

1

1

İlgili alanda
Doçentliğini almış
olmak.

personel@agri.edu.tr

Profesör

1

1

BİRİMİ

BÖLÜM / ANABİLİM
DALI

Fen Edebiyat
Matematik/ Analiz ve
Fakültesi
Fonksiyonlar Teorisi A.D.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri/
Üroloji A.D.

KADRO
BAŞVURU KOŞULU
DRC

E-POSTA ADRESLERİ

İlgili alanda
Doçentliğini almış
olmak.

personel@agri.edu.tr

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri/
Göğüs Cerrahisi A.D.

Profesör

1

1

İlgili alanda
Doçentliğini almış
olmak.

personel@agri.edu.tr

Eczacılık
Fakültesi

Eczacılık Teknolojileri/
Farmasötik Teknoloji A.D.

Doçent

1

2

İlgili alanda
Doçentliğini almış
olmak.

personel@agri.edu.tr

Doçent

1

1

Doçent

1

2

İlgili alanda
çalışmaları olmak.

personel@agri.edu.tr

Doçent

1

2

Ortaçağ Tarihi
üzerine çalışmalar
yapmış olmak.

personel@agri.edu.tr

Doçent

1

2

Türkçe ve Sosyal Bilimler
Eğitim Fakültesi Eğitimi/ Türkçe Eğitimi
A.D.
Eğitim Fakültesi

Özel Eğitimi/ Zihin
Engelliler Eğitimi A.D.

Fen Edebiyat
Tarih/ Ortaçağ Tarihi A.D.
Fakültesi
Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri/
Üroloji A.D.

Turizm
Gastronomi ve Mutfak
İşletmeciliği Ve
Sanatları/ Gastronomi ve
Otelcilik
Mutfak Sanatları A.D.
Yüksekokulu

İlgili alanda
Doçentliğini almış
olmak.

İlgili alanda
Doçentliğini almış

personel@agri.edu.tr

personel@agri.edu.tr

olmak.
Doçent

Güzel Sanatlar Eğitimi/
Doktor
Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anasanat Öğretim
Üyesi
Dalı

1

1

2

3

İlgili alanda
Doçentliğini almış
olmak.
Resim-İş Eğitimi
Anabilim Dalında
doktora ya da Resim
Anasanat Dalında
sanatta yeterlik
yapmış olmak.

personel@agri.edu.tr

obkadioglu@agri.edu.tr
ncelikkol@agri.edu.tr
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Fen Edebiyat
Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı/
İngiliz Dil Bilimi A.D.

Doktor
Öğretim
Üyesi

1

5

İngiliz Dili ve
Edebiyatı, İngilizce
Öğretmenliği,
İngilizce Mütercim
Tercümanlık veya
İngiliz Dil Bilimi
bölümlerinden
birinden mezun
olmak, bu alanlardan
birinden doktorasını
yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri/
Kardiyoloji A.D.

Doktor
Öğretim
Üyesi

1

4

İlgili alanda
uzmanlığını almış
olmak.

tipfakultesi@agri.edu.tr

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri/ Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları
A.D.

Doktor
Öğretim
Üyesi

1

4

İlgili alanda
uzmanlığını almış
olmak.

tipfakultesi@agri.edu.tr

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri/
Kadın Hastalıkları ve
Doğum A.D.

Doktor
Öğretim
Üyesi

1

4

İlgili alanda
uzmanlığını almış
olmak.

tipfakultesi@agri.edu.tr

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri/
Radyoloji A.D.

Doktor
Öğretim
Üyesi

1

4

İlgili alanda
uzmanlığını almış
olmak.

tipfakultesi@agri.edu.tr

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri/
Beyin ve Sinir Cerrahisi
A.D.

Doktor
Öğretim
Üyesi

1

4

İlgili alanda
uzmanlığını almış
olmak.

tipfakultesi@agri.edu.tr

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri/
Anesteziyoloji ve
Reanimasyon A.D.

Doktor
Öğretim
Üyesi

1

4

İlgili alanda
uzmanlığını almış
olmak.

tipfakultesi@agri.edu.tr

Patnos Meslek
Yüksekokulu

Mimarlık ve Şehir
Planlama / Mimari
Restorasyon Pr.

Doktor
Öğretim
Üyesi

5

Mimarlık, İç Mimarlık
veya Şehir ve Bölge
Planlama alanlarının
birinden doktora
yapmış olmak.

stoprak@agri.edu.tr

3

Sağlık Yönetimi,
Sağlık Kurumları
Yöneticiliği, Sağlık
Kurumları Yönetimi
alanlarının birinden
lisans ve yüksek
lisans mezunu olup,
Sağlık yönetimi,
Sağlık Bilişim
Sistemleri, Sağlık
Ekonomisi ve Sağlık
Politikaları
alanlarından birinde
doktora yapmış
olmak.

hsengul@agri.edu.tr

Eleşkirt Meslek
Yüksekokulu

Yönetim ve
Organizasyon/Sağlık
Kurumları İşletmeciliği Pr.

Doktor
Öğretim
Üyesi

1

1

fef@agri.edu.tr
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
–– Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

1

–– Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve
2

Sınav Yönetmeliği
–– Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-

17

Öğretim Yönetmeliği
–– Çankırı Karatekin Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

37

–– İstanbul Rumeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

38

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

39

b - Çeşitli İlânlar

59

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük
142

Değerleri

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.

