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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Antalya AKEV Üniversitesinden:

ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya AKEV Üniversitesi Türkçe Öğretimi

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Antalya AKEV Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim or-

ganlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Antalya AKEV  Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Antalya AKEV  Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Antalya AKEV  Üniversitesini,

e) Üniversite Yönetim Kurulu: Antalya AKEV  Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek için

yurt dışından gelecek yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğretmek, yabancılara Türkçe öğ-

retmek amacıyla Türkiye'den yurt dışına gidecek öğretim elemanlarının yetiştirilmesini sağla-

mak,  ihtiyaç duyulan yabancı dillerde kurslar düzenlemek, gerekli dokümantasyon ve materyal

çalışmaları yapmak, ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak ortak

proje faaliyetleri yürütmek ve oluşturulan bilgi birikiminin ulusal ve uluslararası alanda çeşitli

etkinliklerle paylaşılmasını sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi ve yabancı dilleri öğretmek, dil öğretme faali-

yetlerine destek olmak üzere Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanıtmak ve bu amaçla ilgili mevzuat

hükümlerine göre şubeler açmak.

b) Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi konusunda uygulamalar ve araştırmalar yaparak

programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki

çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.

c) Uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel

sektör kuruluşları ve Türkiye’deki üniversitelerin ilgili birimleri ile Türkçe ve yabancı dillerin

öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın

faaliyetlerinde bulunmak.

ç) Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi ile ilgili araştırma ve uygulamaları teşvik etmek,

yapılan araştırmaları duyurmak için seminer, kurs ve toplantılar düzenlemek.

d) Türkçeyi ve yabancı dilleri öğretmek, yabancılara Türkiye'yi ve Türk kültürünü ta-

nıtmak amacıyla yurt içi ve yurt dışında geziler düzenlemek.

e) Türkçe ve yabancı dil öğretimine yönelik öğretim araçlarını hazırlamak; kitap, dergi,

bülten, rapor, proje, broşür yayınlamak, bu amaçla yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli fuarlara ka-

tılarak tanıtım masaları açmak.

f) İlgili mevzuat hükümlerince Türkçe ve yabancı dil öğretimi konusundaki gelişmeleri

yakından izlemek amacıyla yurt içinde ve yurt dışında çeşitli seminer, çalıştay ve benzeri et-

kinlikler düzenlemek ve bu tür çalışmalara katılmak.
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g) İlgili mevzuat hükümlerince yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğren-

cilerine ve Türkiye'deki üniversitelerin Türk Dili, dil bilim ve yabancı diller son sınıf öğrenci-

lerine ve mezunlarına mesleki tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, gerekti-

ğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.

ğ) Türkçe ve yabancı dil öğretimini yaygınlaştırmak için uzaktan eğitim programlarını

ve sınavlarını hazırlamak, bunları yurt içinde ve yurt dışında uygulamak, yurt dışındaki çeşitli

üniversite ve dil merkezleriyle iş birliği yaparak öğrenci ve öğretim elemanı değişimini ve eği-

tim araçlarının paylaşımını sağlamak.

h) Türkçe ve yabancı dil öğretiminin verimli hale getirilmesi için bu dillerin öğretimi

arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak.

ı) Yurt dışında yaşayan ve/veya ülkeye dönen Türk çocuklarına ve yetişkinlere Türkçe

öğretmek.

i) Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının ve yetişkinlerin içinde yaşadıkları topluma

uyum sağlayabilmeleri, okullarında ve işlerinde başarılı olabilmeleri için onlara yaşadıkları ül-

kenin dilini öğretmek.

j) Bilimsel çalışmaları desteklemek; kurum ve kuruluşların isteklerini karşılamak amaç-

larıyla çeşitli dillerde çeviriler yapmak.

k) Kurum ve kuruluşların istekleri doğrultusunda dil sınavları ve Üniversitenin Türk

Dili Bölümü, Antalya AKEV Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Antalya AKEV Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi  ile iş birliği ya-

parak, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongre-

ler, toplantılar ile sertifikalı ve sertifikasız eğitim programları düzenlemek.

l) İlk ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin yabancı dillerini geliştirmeye yönelik

sosyal ve kültürel destekli kurslar açmak.

m) Türkçe ve yabancı dil öğretimiyle ilgili projeler geliştirmek, bu alanda hazırlanan

ulusal ve uluslararası projelere ortaklık etmek.

n) TÖMER'de Türkçe öğrenen yabancı uyruklu öğrencilerin Türk öğrencilerle tanışıp

kaynaşmalarını sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, koro, konuşma

kulübü, gösteri gibi çeşitli çalışma grupları oluşturmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektörün onayıyla üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi

sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Merkez faaliyetlerinde Müdüre yardımcı olmak üzere,

Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle müdür

yardımcısı görevlendirilir.
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(3) Müdürün görevi başında bulunmadığı durumlarda, müdür yardımcıları veya Yöne-

tim Kurulu üyelerinden biri Müdüre vekâlet eder. Herhangi bir sebeple Müdürün altı aydan

fazla bir süreyle görevi başında bulunamadığı durumlarda görevi sona erer. Görevi sona eren

Müdürün yerine aynı usulle yeni bir müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

b) Merkez faaliyetlerinin, 5 inci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda yürütülme-

sini ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

c) Bu Yönetmelikte öngörülen zamanlarda Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak.

ç) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunda alınan kararları uygula-

mak.

d) Merkezin araştırma, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal

ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporları ile bir sonraki yıla ait çalışma programı ve bütçe

taslağının hazırlanmasını sağlayarak Yönetim Kurulunca kabul edilen faaliyet raporu ile çalış-

ma programı ve bütçe taslağını Rektörün onayına sunmak, onaylanan çalışma programı ve büt-

çenin uygulanmasını sağlamak ve izlemek.

f) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacını tespit ederek Rektöre

sunmak, çalışma birimleri ile çalışma ve proje gruplarını oluşturmak.

g) Merkez çalışanları arasından uygun nitelikteki kişileri çalışma birimlerinin koordi-

nasyonundan sorumlu olarak görevlendirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyesi

ve öğretim görevlisi kadrosunda çalışanlardan, Müdürün önerisi ve Rektörün onayıyla görev-

lendirilen en az dört, en çok yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler tekrar görev-

lendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yenileri görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısıyla ayda en az bir kez olağan olarak toplanır. Yö-

netim Kurulu en az salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile

alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) 6 ncı maddede belirtilen faaliyet alanlarına ilişkin konularda kararlar almak.

b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlen-

mesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek.

c) Müdürün hazırladığı bir sonraki döneme ilişkin yıllık çalışma programı ve bütçe tas-

lağını görüşmek ve değerlendirmek.

ç) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacının belirlenmesinde,

çalışma birimleri ile çalışma ve proje gruplarının oluşturulmasında Müdüre yardımcı olmak.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma ve proje grupları

MADDE 12 – (1) Merkezin araştırma, proje, eğitim ve benzeri faaliyetlerine paralel

olarak Müdürün önerisi ile çalışma ve proje grupları oluşturulabilir. Oluşturulan birimlerde ça-

lıştırılmak üzere ihtiyaç duyulan personel sayısı Müdür tarafından Rektöre bildirilir ve görev-

lendirme yapılır.

Dil kursları

MADDE 13 – (1) Merkezde öğretilen dillere ait kursların türü, süreleri ve içerikleri,

bu kurslara ait dönemler, düzeyler, kurlar, kurların haftalık ders saati ağırlıkları, kurslara ait

kayıt koşulları, kurslarda kullanılacak materyallerin hazırlanması ve seçimi, kurs dönemlerinin

sonlarında veya bağımsızca uygulanacak sınavların türü, içerikleri ve uygulanma süreçleri,

kurslarda görev alacak okutmanların seçimi, bu okutmanların eğitimi ve kurslara hazırlanması

gibi eğitimsel konular Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Antalya AKEV Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Bingöl Üniversitesinden:

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ARI VE DOĞAL ÜRÜNLER AR-GE VE ÜR-GE 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bingöl Üniversitesi Arı ve Doğal Ürünler

AR-GE ve ÜR-GE Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına ve  faaliyet alanlarına, yö-

netim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları

düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bingöl Üniversitesi Arı ve Doğal Ürünler AR-GE ve

ÜR-GE Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organla-

rına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
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Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ar-Ge: Araştırma ve Geliştirmeyi,

b) BÜBAP: Bingöl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimini,

c) Danışma Kurulu: Merkez Danışma Kurulunu,

ç) Merkez: Bingöl Üniversitesi Arı ve Doğal Ürünler AR-GE ve ÜR-GE Uygulama ve

Araştırma Merkezini,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) PİKOM: Pilot Üniversite Koordinasyon Merkezi Birimini,

f) Rektör: Bingöl Üniversitesi Rektörünü,

g) Üniversite: Bingöl Üniversitesini,

ğ) Ür-Ge: Ürün Geliştirmeyi,

h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı kapsa-

mında Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma alanında ihtisaslaşacak olan Üniversitenin kısa, orta

ve uzun vadede ortaya koymuş olduğu bütün hedeflerinin gerçekleştirilmesinde PİKOM ile

koordineli olarak aktif rol almak ve bu alanda sürdürülecek AR-GE ve ÜR-GE faaliyetlerinin

bilimsel ve eğitim bazlı sürdürülmesine katkı sağlamak.

b) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında patent, proje, lisans anlaşmaları ve teknoloji

transferi gibi konularda bilgilendirme, danışmanlık ve destek birimi oluşturmak, teknolojik ge-

lişmeleri sürekli izleyerek Merkezdeki donanımsal altyapının geliştirilmesini sağlamak ve Üni-

versitenin bölgeye sunacağı kalkınma odaklı projelerin yürütülmesi için gerekli potansiyelini

artırmak, ihtisaslaşma alanı ile ilgili araştırma, geliştirme ve ürün geliştirme faaliyetlerini mer-

kezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek, araştırmacı, üretici ve sanayicilere her türlü

hizmet vermek, misyonuna uygun olarak her türlü AR-GE ve ÜR-GE faaliyeti yürütmek,

yürütülen faaliyetlere destek vermek, Üniversitenin amaç ve hedefleri doğrultusunda ihtisas-

laşma ve kalkınmayı sağlayacak diğer bütün faaliyetleri yürütmek, belirlenen hedeflere etkin

bir şekilde ulaşmak amacı ile eğitimler vermek, eğitim-öğretim faaliyetlerine ve Üniversitenin

ihtisaslaşmasına katkıda bulunmak, kongre/sempozyum/çalıştay ve benzeri faaliyetleri düzen-

lemek, yayınlar yapmak, ulusal veya uluslararası faaliyetlere katılmak, gerek görüldüğü taktirde

alt çalışma grupları veya komisyonları kurmak.
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c) Tarım ve havza bazlı sürdürülebilir kırsal kalkınma alanında bir model merkez haline

gelmek, AR-GE çalışmaları sonucundaki çıktıların sınai mülkiyet hakları kapsamında tescil-

lenmesini gerçekleştirmek, kalkınma odaklı reel sorunların çözümü için yapılan araştırma faali-

yetlerini aynı zamanda evrensel bilgi birikimine katkıda bulunacak şekilde gerçekleştirmek.

ç) PİKOM yönergesinde belirlenen ve Merkezin faaliyet alanlarına giren her türlü faa-

liyeti ilgili yönerge hükümleri uyarınca PİKOM ve ilgili diğer birimler ile koordineli olarak

yürütmek.

d) İhtisaslaşmayı artırmak için ilgili merkezler, ön lisans, lisans ve lisansüstü programlar

ile koordinasyon halinde olmak.

e) Merkezin amaçları doğrultusunda Üniversitenin belirlemiş olduğu hedeflere ulaşmak

için  yetkili kurullarca kendisine verilecek diğer görevleri yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kalkınma ve ihtisaslaşma hedefi kapsamında arı ve doğal ürünler başlığı altında böl-

gede ihtiyaç duyulan araştırma konularını planlamak.

b) Belirlenen konularda başvurusu yapılan projelerin değerlendirme ve izlemesini

PİKOM ve Üniversitenin diğer ilgili birimleri ile koordineli olarak gerçekleştirmek.

c) Üniversitenin çeşitli birimlerinden veya ilgili üretici/sanayici/kamu kurumlarından

gelecek araştırma projelerine fiziki ortam ve hizmet sağlamak.

ç) Bölgesel kalkınma ilke ve hedefleri doğrultusunda toplam üretim artışını sağlayacak

araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak. 

d) Merkezden elde edilen ürünleri değerlendirmek, katma değerli markalı ürünler elde

etmek, geliştirmek.

e) Ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında ilgili alanlarda uygulama ve

staj için yer ve hizmet sağlamak.

f) Merkezde yapılan araştırma sonuçlarını kamu ve özel kuruluşlar ile paylaşımını sağ-

lamak.

g) Geliştirilecek ve uygulanacak üretim model ve yöntemleri ile bölge üreticilerine reh-

berlik etmek. 

ğ) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Çevre ve bölge üreticilerine eğitici özellikte

seminer, konferans, eğitim ve kurs programları düzenlemek.

h) Hem akademik hem de hizmet amaçlı olarak arı ve doğal ürünlerin her türlü analiz-

lerini ilgili mevzuat hükümleri ve protokoller çerçevesinde yapmak. 

ı) Katma değeri yüksek ürünler geliştirmek ve/veya üretmek.

i) Ürünler için etiket, tasarım, dolum ve paketleme hizmeti sağlamak.

j) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Üniversite tarafından yurt içi ve yurt dışındaki

üniversiteler, enstitüler, ajanslar, merkezler ve kamu/özel kuruluşları ile iş birliği çerçevesinde

eğitim, araştırma ve üretim konularında ortak çalışmalar ve projeler yapmak.

k) Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı kapsa-

mında Rektörlük tarafından tahsis edilen yerde faaliyet göstermek.
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l) Merkez, başta PİKOM olmak üzere ilgili diğer birimler ile koordinasyon içerisinde

faaliyetlerini yürütür.

m) Merkezin amaçları kapsamında Rektör veya yetkili kurullarca kendisine verilecek

diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür 

MADDE 8 – (1) Müdür, tercihen Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve

İhtisaslaşması Programı kapsamında görevlendirilmiş veya Üniversitede Merkezin kalkınma

ve ihtisaslaşma faaliyetleriyle ilgili alanlarda çalışan, programın bütünlüğüne zarar vermeden

verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasın-

dan Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı usulle yeniden

görevlendirilebilir. Müdür, gerekli görüldüğü takdirde görev süresi dolmadan Rektör tarafından

doğrudan veya programdan sorumlu Rektör yardımcısının bu doğrultuda gerekçeli önerisi ile

değiştirilebilir.

(2) Merkezin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Prog-

ramı faaliyetleri konusunda araştırma ve uygulama deneyimi bulunan en fazla üç öğretim ele-

manı Müdürün önerisi ile Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Gerekli

görüldüğü takdirde Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile görev süreleri dolmadan müdür

yardımcıları değiştirilebilir. Müdür yardımcılarından biri gerekli hallerde Müdürlüğe vekalet

eder. Vekalet süresi altı ayı aşamaz. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcıla-

rının da görevi sona erer.

(3) Müdürün ya da yardımcılarının Üniversite dışı görevlendirme sürelerinin altı ayı

geçmesi halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir Müdür veya müdür yar-

dımcısı görevlendirilir.

Müdürün görevleri 

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek. 

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak. 

c) Merkezin amacı ve hedefleri doğrultusunda yönetilmesini sağlamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-

lemek.

d) Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.

e) Merkezin idari işlerini yürütmek, koordinasyon ve denetimi sağlamak, Merkezin büt-

çe teklifini hazırlamak ve Rektör veya sorumlu Rektör yardımcısına sunmak.
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f) Faaliyetlerinde ilgili birimler ile koordineli çalışmak.

g) Merkezin amaçları doğrultusunda yönetim ve işleyişini sağlamak üzere gerekli ted-

birleri almak ve uygulamak.

ğ) İlgili mevzuatlar çerçevesinde Rektör/sorumlu Rektör yardımcısı ile ilgili diğer so-

rumlu yöneticilerin/kurulların merkezin faaliyet alanları ile ilgili verdiği diğer görevleri yap-

mak.

Müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 10 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Kendilerine bağlı birimlerin amaca uygun olarak yürüyüş ve işleyişini sağlamak için

gerekli tüm tedbirleri almak ve uygulamak.

b) Müdürün üstlendiği tüm görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesinde Müdüre

yardımcı olmak.

c) Gerekli hallerde Müdürlüğe vekalet etmek.

ç) Merkezin faaliyetleri kapsamında Müdürün ve ilgili diğer sorumlu yöneticilerin/ku-

rulların verdiği diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; doğal üye olan Müdür, müdür yardımcıları, PİKOM

Temsilcisi (PİKOM Koordinatörü veya PİKOM Koordinatörünün önerisi ile PİKOM Yönetim

Kurulu tarafından seçilen PİKOM sorumlu Koordinatör yardımcısı veya PİKOM’da görevlen-

dirilmiş öğretim elemanı), Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve

BÜBAP Koordinatörü dahil en az yedi en fazla on bir kişiden oluşur. Doğal üyelerin dışında

kalan üyeler Müdürün her bir üye için önereceği iki katı aday arasından Rektör tarafından gö-

revlendirilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler aynı usulle

tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu üyelik süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan

daha uzun süre Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine süreyi tamamlamak üzere

yeni üye aynı usulle görevlendirilir.

(2) Doğal üyelerin dışında kalan üyeler Yönetim Kurulu üyeleri, Müdürün gerekçeli

teklifi ile Rektör tarafından görevinden alınabilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy

çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün oyu kararı belirler.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12– (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin çalışma ilkeleri, faaliyetleri, işleyişi ve

yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.

c) Müdür tarafından hazırlanacak program ve önerileri inceleyerek karara bağlamak,

Müdürün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin

esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki yıla ait çalışma programını

düzenlemek.
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ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkezde yapılacak her türlü analizin, hiz-

metlerin, ürünlerin ücretlerini tespit ederek Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak, her yıl bu

ücretleri güncellemek, döner sermaye esaslarına göre hazırlanan her türlü işlerin ve ücretlerin

dağıtımına karar vererek onaylanmak üzere ilgili makama iletmek.

d) Merkezce desteklenen/yürütülen araştırma, geliştirme ve uygulamalarla ilgili olarak

çalışanların haklarına ait esasları ilgili mevzuat hükümlerine göre tespit etmek.

e) Üniversitenin ihtisaslaşmasına, bölgenin ve ülkenin kalkınmasına bilimsel ve tek-

nolojik katkı sağlayacak öncelikli olan proje/her türden faaliyet konularını tespit etmek ve araş-

tırmacıları/üreticileri/sanayicileri bilgilendirmek.

f) Merkez faaliyetlerinin etkin ve düzenli yürütülmesini sağlamak amacıyla, Müdürün

önerisi üzerine Merkez alt birimleri oluşturmak.

g) Merkezin teknik ve idari kadrolarının tespiti ve tayini ile ilgili hususlarda Müdürün

hazırlamış olduğu önerileri incelemek ve görevlendirme yetkisine haiz makama teklif etmek. 

ğ) Merkezin çalışmalarına ait bütçeleri ve bir sonraki yıla ait bütçe tasarılarını incelemek

döner sermaye esaslarına göre hazırlanan her türlü işleri ve ücretleri onaylamak üzere ilgili

makama/kurula göndermek.

h) İlgili mevzuat çerçevesinde Merkezin amaçları kapsamında verilen diğer görevleri

yerine getirmek.

Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması

ve İhtisaslaşması Programı ve Üniversitenin ihtisaslaşması ve bölgenin kalkınmasına katkı ya-

pacak faaliyetlerine uygun olarak Üniversite ile istekleri halinde diğer üniversitelerin ilgili bi-

rimlerinden öğretim üyeleri ile ilgili özel ve kamu kurum ile kuruluşların temsilcileri arasından

Yönetim Kurulunun teklifi ile Senato tarafından uygun görülen en fazla otuz kişiden oluşur.

Üyelerin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan veya herhangi bir nedenle ayrılan üyenin

yerine görevden ayrılan üyenin görev süresini doldurmak üzere aynı ususlle görevlendirme ya-

pılır. Müdür, PİKOM Koordinatörü, BÜBAP Koordinatörü ve Merkezi Laboratuvar Uygulama

ve Araştırma Merkezi Müdürü, Danışma Kurulunun doğal üyesidir. Danışma Kurulu yılda en

az bir kez Müdürün davetiyle toplanır.

(2) Danışma Kurulu, Merkezin yürütmüş olduğu faaliyetleri değerlendirerek yapılması

gereken çalışmalar ile ilgili Merkeze tavsiye niteliğinde görüş bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma Grupları

MADDE 14 – (1) Merkez faaliyetlerinin daha verimli yürütülmesi amacı ile çalışma

grupları PİKOM Yönetim Kurulunun görüşü de alındıktan sonra Müdürün önerisi ile Yönetim

Kurulu kararı ile kurulur.
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(2) Çalışma grubu yöneticileri Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendi-

rilir.

(3) Birimlerde görev alacak öğretim elemanlarının görevlendirilmesi Merkezde görevli

personelden Müdürün önerisi ile Rektör tarafından yapılır. Birim yöneticileri bağlı olduğu Mü-

düre ve Yönetim Kuruluna karşı planlanmış ve onaylanmış birim çalışmalarından dolayı so-

rumludur.

(4) Çalışma grupları Merkezin faaliyetlerine, amaç ve hedeflerine uygun olarak faaliyet

yürütür ve bu faaliyetlerinde Merkez ve PİKOM ile ilgili diğer birimler ile koordineli çalışır. 

(5) Müdür yardımcılarına bağlı olarak faaliyet yürütmek koşulu ile birim Yönetim Ku-

rulu onayı ile alt çalışma grupları veya benzer isimlerde yeni alt birimler kurulabilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun ilgili hükümleri çerçevesinde Rektör tarafından görevlendirilen elemanlar ve program

kapsamında PİKOM’da istihdam edilen/görevlendirilen personel ile karşılanır.

(2)  Merkezin çalışma konuları ile ilgili uzmanlık alanları ve yürütülen projelere göre

yerli ve yabancı personel ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde çalıştırılabilir. 

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Başta Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisas-

laşması programı kapsamında yürütülen projeler ve Merkez tarafından sunulan/yürütülen her

türlü araştırma projeleri kapsamında alınan ve alınacak olan her türlü alet, ekipman ve demirbaş

proje sonunda ilgili mevzuat ve sözleşmeler çerçevesinde Merkez envanterine kaydedilerek

Yönetim Kurulu tarafından bunların kullanım yerleri belirlenir. Merkez tarafından desteklenen

araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş, ilgili mevzuat ve sözleş-

meler çerçevesinde Merkezin ve Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun,

ilgili mevzuat hükümleri, PİKOM Yönergesi ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları

uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bingöl Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Biruni Üniversitesinden:
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Biruni Üniversitesine bağlı fakülteler ve mes-

lek yüksekokulunda yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Biruni Üniversitesine bağlı fakülteler ve meslek yük-

sekokulunda yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO): Her bir dersten elde edilen başarı notu kat-

sayısının AKTS kredisi ile çarpılmasından bulunan sonucun toplam AKTS kredisine bölünmesi
yolu ile bulunacak değeri,

b) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında al-
dıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan di-
ğerine transferini sağlayan iş yüküne dayalı sistemi,

c) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte ve meslek yüksekokulunu,
ç) İlgili kurul: Üniversiteye bağlı fakültelerde, fakülte kurullarını ve meslek yüksek-

okulunda meslek yüksekokulu kurulunu,
d) İlgili yönetim kurulu: Üniversiteye bağlı fakültelerde, fakülte yönetim kurullarını ve

meslek yüksekokulunda meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,
e) Mütevelli Heyeti: Biruni Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
f) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
g) Rektör: Biruni Üniversitesi Rektörünü,
ğ) Senato: Biruni Üniversitesi Senatosunu,
h) Üniversite: Biruni Üniversitesini,
ı) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kayıt ve Kabul İşlemlerine İlişkin Esaslar

Kayıt ve kabul
MADDE 5 – (1) Üniversitenin ön lisans ve lisans programlarına kesin kayıt yaptıra-

bilmek için, ön lisans veya lisans öğrenimi ile ilgili ÖSYM tarafından ilgili programa yerleş-
tirilmiş olmak ve aynı düzeyde örgün öğretimde kayıtlı olmamak şarttır. Uluslararası öğrenci
kayıt kabulünde aranacak şartlar Senato tarafından belirlenir.

(2) Üniversiteye kesin kayıt tarihleri, kayıt sırasında istenilecek belgeler ve uygulanacak
esaslar Üniversite tarafından ilan edilir. Üniversiteye kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğ-
renci adayları, kayıt işlemini ilan edilen süreler içinde, e-Devlet üzerinden veya Üniversite
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tarafından belirlenip duyurulan belgeler ile Öğrenci İşleri Direktörlüğüne bizzat başvurarak
yapabilirler. Kendisinin başvurması mümkün olmayan durumdaki öğrenci adayları, vekâlet-
name ile kayıt yaptırabilirler. Eksik veya yeterli olmayan belgelerle kayıt yapılmaz. Kayıt için
istenen belgelerin aslı veya e-Devletten alınan örneği veya aslı görülerek Üniversite tarafından
onaylanan örneği kabul edilir. 

(3) Askerlik durumunda adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Yalan beyan
veya sahte belge durumunda, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerince öğrencinin kaydı silinir. 

Özel öğrenciler
MADDE 6 – (1) Özel öğrenciler, yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim ku-

rumuna kayıtlı olup, Üniversiteden ders almalarına izin verilen öğrencilerdir. Özel öğrenciler,
Üniversite öğrencisi sayılmazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Özel öğrenci olmak amacı ile Üniversiteye başvuranlar, başka bir yükseköğretim
kurumunun kayıtlı öğrencisi olduklarını kanıtlamak zorundadır ve kayıtlı olduğu yükseköğretim
kurumunun ders alması için öğrenciye izin vermiş olması gerekir.

(3) Özel öğrencilerin herhangi bir yarıyıl için başvuruları, ilgili bölümün görüşü alınarak
ilgili yönetim kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır.

(4) Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak, kayıtlı oldukları dersleri ve
varsa aldıkları notları gösteren not durum belgesi verilir.

(5) Özel öğrencilerin Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen öğretim ücretini ödemeleri
gerekir.

(6) Öğrencinin özel öğrencilikte geçirdiği süre, öğretim süresine dâhildir.
(7) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin öğretim dili ya-

bancı dil olan programlardan da ders alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu
belgelemeleri gerekir. İlgili belgelerin geçerliliği Senatoca değerlendirilir.

Yatay geçiş yolu ile kayıt
MADDE 7 – (1) Kurum içi ya da kurumlar arası yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 ta-

rihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve
Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi
Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato kararlarına göre ya-
pılır.

Dikey geçiş yolu ile kayıt
MADDE 8 – (1) Üniversite içinden ya da diğer yükseköğretim kurumlarından yapılacak

dikey geçişler,19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksek-
okulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları
Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato kararlarına göre yapılır.

Çift anadal ve yan dal programlarına kayıt
MADDE 9 – (1) Çift anadal ve yan dal programlarında, Yükseköğretim Kurumlarında

Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar
Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato karar-
larına göre yapılır.

Kimlik kartı
MADDE 10 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye fotoğraflı bir kimlik kartı

verilir. Mezun olan ve ilişik kesen öğrenciler öğrenci kimlik kartlarını Öğrenci İşleri Direktör-
lüğüne teslim etmek zorundadırlar.
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Tebligat ve adres bildirme
MADDE 11 – (1) Öğrenciler; öğrenim süreleri boyunca öğretim, ders ve sınav prog-

ramlarına, başarı durumu çizelgelerine ve diğer hususlara ilişkin olarak Üniversite tarafından
yapılan yazılı duyuruları izlemekle yükümlüdürler. Öğrenciler iletişim adreslerinde meydana
gelen değişiklikleri en geç bir hafta içerisinde Öğrenci İşleri Direktörlüğüne yazılı olarak bil-
dirmek zorundadırlar. Bu şekilde değişiklik bildiriminde bulunmamış, yanlış veya eksik adres
vermiş olan öğrenciler dosyalarında mevcut en son adreslerine, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı
Tebligat Kanununun 35 inci maddesine göre kendilerine tebliğ edilmiş sayılır.

Eğitim-öğretim ücreti ve burslar
MADDE 12 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim ücrete tabidir. Öğrenci, normal eğitim-

öğretim süresince, aldığı ders sayısına bakılmaksızın, yıllık eğitim-öğretim ücreti öder. Yıllık
öğrenim ücreti, güz ve bahar yarıyıllarında alınan derslerin öğrenim ücretinin karşılığıdır. İsteğe
bağlı yaz öğretiminde alınan dersleri kapsamaz. İsteğe bağlı yaz öğretiminde alınan dersler ay-
rıca öğrenim ücretine tabidir.

(2) Ön lisans ve lisans programlarının yabancı dil hazırlık sınıfı hariç normal eğitim-
öğretim süresini dolduran öğrenci, kayıtlı olduğu dersler için AKTS karşılığı öğrenim ücreti
öder.

(3) Yıllık eğitim-öğretim ücreti ve AKTS birim ücreti, her eğitim-öğretim yılı başında
Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(4) Zorunlu veya isteğe bağlı yabancı dil hazırlık programına kayıt yaptıran öğrencilerin
hazırlık eğitimi için ödeyecekleri ücret her eğitim-öğretim yılı başında Mütevelli Heyeti tara-
fından belirlenir.

(5) Yaz öğretiminde alınan dersler için AKTS karşılığı öğrenim ücreti ödenir.
(6) Ders kayıtları, Üniversite öğrenim ücretinin akademik takvimde belirtilen süreler

içerisinde ödenmesinden sonra yapılır. Üniversite öğrenim ücretini süresi içerisinde ödemeyen
öğrenci; ders kaydı yaptıramaz, kayıt yenileyemez, kayıt donduramaz ve öğrencilik haklarından
yararlanamaz.

(7) Üniversitede sağlanan bursların kapsamı, devam koşulları ve dağıtımı gibi konu-
larda, Üniversitenin yetkili organlarınca alınan kararlar uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretim

Öğretim dili
MADDE 13 – (1) Yabancı dil zorunluluğu olduğu belirtilen programların dışında, Üni-

versitede öğretim dili Türkçedir. Senatonun önerisi, Mütevelli Heyetin kararı ve YÖK onayı
ile Üniversitenin bazı diploma programlarında kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim-öğ-
retim yapılmasına karar verilebilir. Hangi programların yabancı dille yapılabileceği ÖSYM kı-
lavuzunda belirtilir.

(2) Eğitim-öğretim dili Türkçe olan programlarda yabancı dille ya da eğitim-öğretim
dili yabancı dil olan programlarda Türkçe ders açılmasına 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı
Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Senatoda
karar verilir.

Yabancı dil seviye tespit sınavı ve yabancı dil hazırlık sınıfı
MADDE 14 – (1) Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan diploma programlarına kayıt

yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdıkları diploma programının öğretim diline ilişkin yabancı dil
seviye tespit sınavına tabi tutulurlar.
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(2) Yabancı dil seviye tespit sınavının sonucuna göre; yabancı dil seviyesi yeterli bulu-
nanlar ile sınavdan muaf tutulanlar, doğrudan birinci sınıfa başlar. Yabancı dil seviye tespit sı-
navına katılmayan veya bu sınavın sonucuna göre yabancı dil düzeyi yeterli bulunmayanlar
zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfına devam eder.

(3) Yabancı dil seviye tespit sınavından muaf olma şartları, sınavın niteliği ve uygulan-
ma şekli, başarı ölçütleri ile yabancı dil öğretimine ilişkin diğer konular Yükseköğretim Ku-
rumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara
İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Senato tarafından belirlenir.

(4) Öğretim dili Türkçe olan programlara kayıt yaptıran öğrenciler, isteğe bağlı olarak
hazırlık sınıfında eğitim görebilirler.

Akademik yıl
MADDE 15 – (1) Akademik yıl, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Senato kararıyla

yarıyıl süreleri uzatılabilir. Yarıyıl sonu sınav günleri bu sürelere dâhil değildir.
(2) Akademik yıl kapsamında yaz öğretimi açılabilir ve öğrenciler bu öğretim süresinde

de ders alabilirler. Yaz öğretimi, Senato kararlarına göre düzenlenir.
Akademik takvim
MADDE 16 – (1) Senatoda görüşülerek kabul edilen Akademik takvim, akademik yıla

ilişkin kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetleri kapsar. 
Eğitim-öğretim planı
MADDE 17 – (1) Eğitim-öğretim programı, ilgili bölüm tarafından düzenlenir ve ilgili

kurul kararından sonra Senato onayı ile kesinleşir.
(2) Öğretim programlarında haftalık dersler, ders saatleri, uygulama/laboratuvar saatleri

ile AKTS kredileri belirtilir.
(3) Ön lisans ve lisans programlarında uygun görülen dersler, Senato kararıyla, uzaktan

öğretim yöntemiyle verilebilir.
Akademik danışmanlık
MADDE 18 – (1) Üniversitede öğrenim gören her öğrenci için bir öğretim elemanı, il-

gili yönetim kurulu tarafından akademik danışman olarak atanır.
(2) Akademik danışman, öğrencinin akademik durumunu izler, ilgili mevzuat ve esaslar

hakkında öğrenciyi bilgilendirir, akademik konularda öğrenciye rehberlik eder. Öğrencilerin,
ders seçme, ders ekleme-bırakma, dersten çekilme işlemleri danışman onayı ile yapılır.

Derslerin kredi değerleri ve eğitim-öğretim planları
MADDE 19 – (1) Bir dersin kredisi, öğrencilerin, o ders için belirlenmiş olan öğrenme

kazanımları için gerekli çalışma yükünü ifade eder. Öğrencinin her tür eğitim- öğretim faaliyeti
kredilendirilerek derslerin AKTS kredileri belirlenir.

(2) Üniversitede ders yükü, başarı değerlendirmesi ve benzeri hesaplamalarda derslerin
AKTS kredisi kullanılır.

(3) Öğrenim süresi boyunca izlenecek ders planı ve derslerin yarıyıllara göre dağılımı,
ilgili bölüm/program başkanlığınca düzenlenir, ilgili kurulların kararı ve Senatonun onayı ile
kesinleşir.

(4) Eğitim-öğretim planlarında ilgili diploma programından mezun olmak için gerekli
toplam AKTS kredisi yükü ile öngörülen zorunlu ve seçmeli dersler, bu derslerin haftalık,
teorik, uygulama ve laboratuvar saatleri ve kredileri ile varsa ön koşulları belirtilir. Ders ve
uygulamaların toplam AKTS kredisi her bir yarıyıl için 30 veya her bir yıl için 60 olacak şekilde
belirlenir.
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(5) Eğitim-öğretim planlarında ve derslerde yapılacak değişiklikler, ilgili kurulların
önerisi üzerine Senato kararıyla yapılır.

(6) Dersler, zorunlu ve seçmeli dersler olmak üzere iki grupta toplanır. Eğitim-öğretim
planlarında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerinin bulunması
zorunludur.

(7) Seçmeli dersler, ilgili kurullar tarafından bölümlerin ve programların özelliği göz
önünde tutularak belirlenir. 

Ders kayıtları ve ders yükü
MADDE 20 – (1) Üniversiteye karşı mali yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler,

danışmanlarının yardımı ve onayı ile güz ve bahar yarıyıllarının başında, akademik takvimde
ilan edilen tarihler arasında ders kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde mali yükümlülüklerini ye-
rine getirmeyen ve/veya ders kaydı yapmayanlar öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ma-
zeretleri Rektörlük tarafından kabul edilen öğrenciler, derslerin başlamasını takip eden ilk iki
hafta içinde gecikmeli olarak mali yükümlülüklerini yerine getirerek ders kayıtlarını yaptıra-
bilirler.

(2) Ön koşullu dersler, derslerin verildiği birimlerin ilgili kurulların kararı ve Senatonun
onayı ile belirlenir. Ön koşullu olarak kabul edilen derslerde, bir ön koşullu derse kayıt olabil-
mek için o derse ön koşul olarak belirlenmiş derslerin alınmış ve başarılmış olması gerekir.

(3) Öğrenciler ilgili diploma programının eğitim-öğretim planlarında belirtilen zorunlu
dersler ile eğitim-öğretim planlarında gösterilen türde ve sayıda seçmeli derse kayıt olmakla
yükümlüdürler.

(4) Öğrencilerin, daha önce başarısız oldukları dersleri, bu derslerin yeniden açıldığı
ilk yarıyılda öncelikli olarak tekrarlamaları gerekir. Tekrarlanacak dersler, seçmeli ise veya
sonradan eğitim-öğretim planlarından çıkartılmış ise öğrenciler bu derslerin yerine ilgili kurul
tarafından onaylanan eşdeğer dersleri alırlar. Bu durumda; eşdeğer dersin AKTS kredisinin,
tekrarlanması gereken dersin AKTS kredisine eşit veya fazla olması gerekir. Öğrenciler, tek-
rarlamak zorunda oldukları derslere kayıt yaptırdıktan sonra, ön koşullarını ve varsa eğitim-
öğretim planlarında belirtilen diğer koşulları sağlamış olmak şartıyla, önceki yarıyıllardan hiç
almadıkları derslere kayıt yaptırabilirler.

(5) Önceki yarıyıl/yıl derslerinden FD alarak devamsızlıktan başarısız olan öğrenciler,
öncelikle FD aldıkları derslere kayıt yaptırmak zorundadır. FF dışında çakışan derslere kayıt
yaptırılamaz. 

(6) Ders yükü, bir öğrencinin herhangi bir yarıyılda kayıt yaptırdığı derslerin kredile-
rinin toplamıdır.

(7) AGNO’su en az 3,00 olan tüm derslerden başarılı olan bir öğrencinin, 30 AKTS
kredisi olan normal ders yükü, danışmanın onayı ile iki ders daha artırılabilir.

(8) Ders tekrarı durumunda olan bir öğrencinin ders yükü, tekrar ettiği derslerine ön-
celikle kayıtlanmak ve üst sınıftan ders almamak koşulu ile bir yarıyılda en fazla 45 AKTS
kredisi kadardır.

(9) Yatay geçiş ile kayıt yaptıran öğrencinin dönemlik ders yükü 30 AKTS kredisidir.
Ancak alttan dersi olan öğrenciler bir yarıyılda en fazla toplam 45 AKTS kredisine kadar ders
alabilirler.

(10) Dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencinin dönemlik ders yükü 30 AKTS kre-
disidir. Ancak alttan dersi olan öğrenciler bir yarıyılda en fazla toplam 45 AKTS kredisine
kadar ders alabilirler.

(11) Öğrencinin çift anadal veya yandal programına kayıtlı olması halinde bir yarıyılda
alabileceği azami kredi 45 AKTS kredisini geçemez.
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Ders ekleme-bırakma
MADDE 21 – (1) Öğrenciler, güz ve bahar yarıyıllarında derslerin başladığı tarihten

itibaren ikinci haftanın sonuna kadar, Senato tarafından belirlenen ders yükü kuralları çerçe-
vesinde kayıt yaptırdıkları derslerde değişiklik yapabilir, yenilerini ekleyebilir veya aldıkları
dersleri bırakabilir.

Devam
MADDE 22 – (1) Öğrenciler, ilk kez aldıkları veya daha önce alıp devamsızlıktan kal-

dıkları için tekrarlayacakları teorik derslerin en az %70’ine ve varsa teorik ders dışındaki her
türlü uygulama çalışmasının en az %80’ine devam etmek zorundadır.

(2) Önceki yarıyıllarda alınmış ve devam koşulu sağlanmış olan dersler tekrar edileceği
zaman yeniden devam şartı aranmaz, ancak kayıt yaptırılması zorunludur. AGNO hesaplama-
sında, tekrar edilen dersten alınan en son harf notu geçerlidir.

(3) Öğrencilerin derse devam durumu, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir ve her
hafta öğrenci bilgi sistemi üzerinden ilan edilir. Bir dersin devam yükümlülüğünü yerine ge-
tirmeyen, devamsızlıktan kalan öğrenci ilgili dersten devamsız sayılır ve o dersin sınavlarına
alınmaz.

(4) Mazereti veya sağlık sorunu nedeni ile devamsızlık yapılması durumunda mazeret
gerekçesinin veya raporun fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca uygun görülmesi halinde ge-
çerli kabul edilir. Öğrencinin raporlu ve diğer devamsızlık günlerinin toplamının, yıllık/dö-
nemlik toplam ders saatinin yarısını aşması durumunda devamsızlıktan kalmış sayılır. Öğren-
ciler, rapor süresince derslere devam edemezler ve sınavlara giremezler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar, Notlar ve Başarı Değerlendirilmesi

Sınavlar
MADDE 23 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl/yılsonu sınavı, not yükseltme sınavı, bü-

tünleme sınavı, mazeret sınavı ve tek ders sınavından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya
hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. İlgili birimce sınav tarihleri sı-
navlardan en az iki hafta önce ilân edilir. Sınavlara girmeyen bir öğrenci sınav hakkını kullan-
mış ve girmediği sınavlardan başarısız sayılır. Gerekli hallerde ilgili yönetim kurulu kararı ve
Rektörlük onayı ile cumartesi ve pazar günleri de ders ve sınav yapılabilir.

(2) Niteliği gereği sınav gerektirmeyen derslerin notlandırma kriterleri, ilgili yönetim
kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir. Bu derslerin dışındaki tüm dersler için
en az bir ara sınav, bir yarıyıl/yılsonu sınavı, bir de bütünleme sınavı yapılır.

(3) Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:
a) Ara sınav: Her bir dersten, en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav sonuçları yarıyıl/yıl-

sonu sınavından önce ilân edilir.
b) Yarıyıl/yılsonu sınavı: Bir dersin yarıyıl/yılsonu sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl

veya yılsonunda yapılır. Ders kaydı yaptırarak devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenciler,
yarıyıl/yılsonu sınavına girerler.

c) Bütünleme sınavı: Yarıyıl/yılsonunda başarısız olunan dersler için yapılan sınavdır.
Ayrıca yarıyıl/yılsonunda başarı notu DD, DC olan öğrenciler de not yükseltmek amacı ile aka-
demik takvimde ilan edilen sürede Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden başvurarak, bu sınava gi-
rebilirler. Başarı notu hesabında son sınavda alınan not geçerlidir. Dönem boyunca, sadece çe-
şitli oturum/laboratuvar/uygulama/staj/atölye/proje ile öğrencinin değerlendirildiği dersleri için
bütünleme sınavı yapılmaz. 

ç) Mazeret sınavı: Mazeret sınavı, ara sınav yerine yapılan sınavdır. Haklı ve geçerli
mazeretleri nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerinin bitimini izleyen en
geç beş iş günü içinde durumlarını yazılı olarak ilgili dekanlığa/yüksekokul müdürlüğüne
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bildirmek zorundadırlar. Mazeretlerinin uygun görülmesi durumunda katılamadıkları her sınav
için mazeret sınav hakkı verilir. Mazeretleri uygun görülmeyen öğrenciler o sınavdan başarısız
sayılırlar. Yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavına girme hakkı elde ettiği halde sınava girmeyen
öğrenci için mazeret sınavı düzenlenmez ve bu sınavlar için rapor kabul edilmez. Raporlu olu-
nan süre içinde sınavlara girilmez.

d) Tek ders sınavı: Mezuniyeti için azami öğrenim süresi içerisinde olan öğrencilerden,
devam şartını yerine getiren ve tek dersten sorumluluğu kalanlar veya AGNO’su 2,00’ın altında
olması nedeniyle mezun olamayan öğrencilerin katıldığı sınavdır. Bu sınavda alınan not ders
başarı notu yerine geçer. Tek ders sınavında başarısız olan öğrencilere takip eden yarıyılın bü-
tünleme sınavlarının sonrasındaki bir ay içinde tekrar tek ders sınav hakkı verilir. Bir öğrenci
bir dönemde sadece bir defa tek ders sınavına girebilir. Yarıyıl/yılsonu sınavı uygulanmayan
laboratuvar, uygulama, klinik uygulama, atölye, proje ve bitirme projeleri gibi dersler için,
daha önce alınmamış bir ders veya devamsızlıktan kalınan bir ders için tek ders sınav hakkı
yoktur. Tek ders sınav hakkı tanınan öğrencinin sınava girememesi durumunda, mazereti kabul
edilmez.

Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz
MADDE 24 – (1) Öğrenciler, ilan edilen yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınav sonuçla-

rının ilanından itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili fakülte dekanlığına/yüksekokul müdür-
lüğüne dilekçe ile başvurarak itiraz edebilirler.

(2) Notlarla ilgili herhangi bir maddi hatadan kaynaklanan düzeltme talepleri öncelikle
dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından incelenir ve karara bağlanır. İtirazın devamı halinde
ilgili birim tarafından oluşturulan komisyon itirazı inceler. Sınav sonucunda düzeltme var ise
sınav sonucu yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

Ders notları ve başarı durumu
MADDE 25 – (1) Final ve bütünleme sınavından 40 puan altında alınması durumunda

başarı notu hesaplanmaz. Teorik yanında laboratuvar/uygulama/staj/atölye/proje ve benzeri
herhangi birini içeren derslerde yarıyıl/yılsonu sınavına girilebilmesi için bu çalışmalardan en
az 50 puan alınması gerekir. 50 puanın altında olması halinde bitirme ve bütünleme sınavına
girilemez.  Öğrencinin notu FF olarak sonuçlanır.

(2) Ders başarı notunun hesaplanmasında ara sınav ve yarıyıl/yılsonu sınavı sonuçları-
nın katkısı %40’tan az, %60’tan fazla olamaz.

(3) Her dersin ölçme, değerlendirme yöntemi ve ders planı kapsamındaki çalışmaların
ders başarısının ölçümünde ne oranda etkili olduğu, ders izlencesinde belirtilir ve dersin öğretim
elemanı tarafından akademik yarıyıl başında öğrencilere duyurulur.

(4) Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı
tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur:

a) Harf Notları:
Not Katkı Sayısı Puan
AA                    4,00                  90-100
BA                    3,50                  85-89
BB                    3,00                  75-84
CB                    2,50                  70-74 
CC                    2,00                  60-69
DC                    1,50                  55-59
DD                    1,00                  50-54 
FF                      0,00                  0-49
FD                     0,00
FG                     0,00
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b) Harf notlarının ve diğer işaretlerin anlamları şunlardır:
1) FG notu; sınava girmedi (Başarısız).
2) FD notu; derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları

yerine getirmediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere verilir. Bu not, not or-
talaması hesabında FF işlemi görür. FD alınan dersin açıldığı ilk yarıyılda alınması ve devam
edilmesi zorunludur.

3) FF notu; başarısız. 
4) KM işareti; eğitim-öğretim planından kaldırılan dersleri daha önce alıp başarısız olan

öğrenciler için muafiyet durumunda verilir.
5) ÖD işareti; öğrenci değişim programı sırasında alınan dersi gösterir.
6) ERA işareti; Erasmus programı sırasında alınan dersi gösterir.
7) R işareti; tekrar alınan dersi gösterir.
8) S işareti; sürecin devam ettiğini gösterir.
9) T işareti; daha önce başarılı olunan ve muaf edilen dersi gösterir. 
Ders muafiyeti

MADDE 26 – (1) ÖSYM sınavına girerek Üniversitenin bir bölümüne/programına yer-
leştirilmiş olan, herhangi bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı, mezun veya herhangi bir ne-
denle ayrılmış olan öğrencilerin ders muafiyet talebinde bulunması halinde, daha önce başarılı
olduğu derslerin hangilerinden muaf sayılabileceği bölüm veya program tarafından Biruni Üni-
versitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesine göre değerlendirilerek fakülte/yüksekokul yönetim
kurulunca karara bağlanır ve öğrencinin muafiyeti işlenir. Ancak kayıt olduğu programda her
yıl kayıt yenilemek şartı ile lisans öğrencileri en az 6 yarıyıl, ön lisans öğrencileri en az 2 yarıyıl
öğrenim görmek zorundadır.

(2) Bu dersler başarı durum belgesinde yer alır ve ortalamaya katılır.
(3) Fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca muaf edilen derslerden öğrencinin talebi ile

muafiyet iptali yapılamaz.
Mezuniyet

MADDE 27 – (1) Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmesi için
ilgili programın tüm derslerini ve diğer yükümlülüklerini başarı ile tamamlamış olması ve ağır-
lıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.

(2) Zorunlu stajını tamamlamamış öğrenciler, stajları tamamlanıncaya kadar mezun
olamaz ve her kayıt dönemi için kayıtlarını yenilemek zorundadır.

(3) Disiplin cezası almamış olmak kaydıyla mezuniyet ağırlıklı genel not ortalaması
3.00-3.49 arasında olan öğrencilere onur, 3.50 ve üzerinde olan öğrencilere ise yüksek onur
belgesi verilir.

Diploma

MADDE 28 – (1) Kayıtlı olduğu programın ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini
bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve AGNO’su 2.00 veya daha yüksek
olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

(2) Lisans  düzeyinde öğrenim gören öğrenciler, hazırlık hariç ilgili programın ilk dört
yarıyılının tüm derslerini ve diğer yükümlülüklerini başarı ile tamamlamış olmaları ve ağırlıklı
genel not ortalamalarının en az 2.00 olması halinde, talep ettikleri takdirde, ilgili yönetim kurulu
kararı ile YÖK tarafından belirlenen esaslara göre, ön lisans diploması alabilirler.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin
MADDE 29 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemlerinde, Yükseköğretim Kurumları Öğ-

renci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
(2) Herhangi bir sebeple yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası alan öğren-

ciler, bu süre içerisinde eğitim-öğretime ve sosyal faaliyetlere katılamaz ve Üniversitenin
tesislerine giremezler.

Kayıt dondurma
MADDE 30 – (1) Öğrenciler belgelemek koşuluyla; sağlık, askerlik, ailevi, yurt dışında

öğrenim görme gibi nedenlerle, bağlı bulundukları birimlere kayıt dondurma için başvuru ya-
pabilirler. İlgili yönetim kurulunun uygun görmesi halinde öğrencinin kaydı dondurulabilir.
Kayıt dondurulan süreler öğrenim sürelerine katılmaz ve bu süreler arasında öğrenci izinli sa-
yılır.

(2) Derslerin başlama tarihini takip eden dördüncü haftanın son iş gününden sonra ya-
pılan kayıt dondurma talepleri değerlendirmeye alınmaz.

(3) Bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere, toplamda normal öğrenim süresinin en
çok yarısı kadar kayıt dondurulabilir. Askerlik, tutukluluk ve mahkûmiyet hallerinde ise kayıt
dondurma süresi bu hallerin süresi kadardır.

(4) Kayıt dondurma başvurusu onaylanan ve mali yükümlülüklerini yerine getiren öğ-
rencilerin, ilgili yarıyılda aldıkları dersler dönem kayıtlarından düşürülür.

(5) Kayıt donduran öğrenciler, izin süresince Üniversitenin sağladığı imkânlardan ve
öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(6) Öğrenciler, izinlerinin bitimini izleyen yarıyılda, eğitim-öğretim ücretlerini ödeyerek
ve ders kayıtlarını yaparak öğrenimlerine devam ederler. İzin bitiş tarihinden önce Üniversiteye
dönmek isteyen öğrencilerin, bağlı bulundukları akademik birime dilekçeyle başvuru yapmaları
gerekmektedir.

(7) Kayıt dondurulan yarıyıllara ait eğitim-öğretim ücretinin yarısı ödenir.
İlişik kesme
MADDE 31 – (1) Merkezi yerleştirme ile yapılan yeni kayıtlarda, kayıt sayılarının

ÖSYM’ye bildirim tarihinden sonra kaydın silinmesinin talep edilmesi durumunda eğitim-öğ-
retim ücretinin tamamının ödenmesi şartı ile kayıt sildirme işlemi gerçekleştirilebilir.

(2) Mevcut öğrencinin; kaydının silinmesini talep etmesi durumunda akademik yıl baş-
ladıktan sonra eğitim-öğretim ücretinin tamamını ödemek şartı ile kayıt sildirme işlemini ger-
çekleştirebilir.

(3) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış
olan öğrencinin kaydı silinir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hü-

kümleri, YÖK, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 33 – (1) 20/9/2018 tarihli ve 30541 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Biruni Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürür-
lükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Biruni Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Galata Üniversitesinden:

İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Galata Üniversitesi Sürekli Eğitim

Uygulama ve Araştırma Merkezi amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Galata Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

ve Araştırma Merkezi amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının

görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Galata Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

(GALATASEM)’ni,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,

d) Mütevelli Heyet: İstanbul Galata Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

e) Mütevelli Heyet Başkanı: İstanbul Galata Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,

f) Rektör: İstanbul Galata Üniversitesi Rektörünü,

g) Senato: İstanbul Galata Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Üniversite: İstanbul Galata Üniversitesini,

h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin faaliyet gösterdiği tüm alanlarda, ih-

tiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını kazandırmak için kısa ve uzun süreli eğitim programları

düzenlemek ve bu doğrultuda, araştırma, geliştirme, uzmanlık, danışmanlık ve proje hizmetleri

vererek Üniversitenin kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar ile

olan işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Eğitim danışmanlık hizmetleri yürütmek. 
b) Konferans, seminer, zirve ve benzeri akademik etkinlikler düzenlemek. 
c) Meslek içi eğitim ve uzmanlık eğitimi programları düzenlemek.
ç) Ulusal düzeyde Avrupa Birliği normlarına uyum sağlamak amacıyla meslek stan-

dartları geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.
d) Yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşlarla işbirliği yaparak ilgili mevzuat çerçevesinde

sertifika programları, atölyeler ve çalıştaylar düzenlemek.
e) Sürekli eğitim kapsamında Üniversite Mütevelli Heyeti veya Rektör tarafından öne-

rilen ya da Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektörün önerisi

ve Mütevelli Heyet Başkanının onayıyla üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Mü-
dür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, görev süresi sona ermeden görevden alınabilir. Müdü-
rün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi kendiliğinden sona
erer. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden Rektöre ve Mütevelli
Heyete karşı sorumludur.

(2) Müdürün teklifi üzerine, Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, öğretim ele-
manları arasından Rektör tarafından en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir.
Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür yardımcıları görev
süresi sona ermeden aynı usulle görevden alınabilirler.

(3) Müdürün görevde bulunmadığı sürelerde vekil bıraktığı müdür yardımcısı, Müdüre
vekalet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevleri sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi kuruluş amaçları doğrultusunda yönetmek.
b) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak.
ç) Merkez bünyesindeki birimler arasında koordinasyon ve denetimi sağlamak.
d) Yıllık faaliyet planını, programını ve bütçesini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna

sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu üyeleri; Üniversitenin tam zamanlı öğretim eleman-

ları arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdür dahil toplam beş ki-
şiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görev-
lendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan ya da altı aydan daha fazla Üniversite dışında görev-
lendirilen üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.
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(2) Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez olmak üzere Rektörün daveti üzerine salt ço-

ğunluk ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. 

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin uygulamaları ile ilgili kararları almak.

b) Merkez bünyesinde proje ve araştırma gruplarının oluşturulmasında ve çalışmala-

rında Müdüre yardımcı olmak.

c) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda ulusal ve uluslararası kişi, kurum ve

kuruluşlarla yapılacak olan işbirliğine yönelik esasları tespit etmek.

ç) Merkezin yıllık faaliyet planını ve bu plana göre hazırlanan bütçeyi değerlendirerek

Mütevelli Heyete sunmak. 

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, Merkez ça-

lışmalarına katkıda bulunabilecek Üniversite personelinden, istekleri halinde kamu kuruluşları

ile özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşların temsilcileri arasından , Rek-

tör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en fazla on bir kişiden oluşur. Süresi biten üye yeni-

den görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere

yenileri görevlendirilir. 

(2) Danışma Kurulu; olağan olarak yılda bir kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üze-

rine olağanüstü olarak toplanır.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunur

ve tavsiye niteliğinde görüş bildirir.

(4) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını, eğitim faaliyetlerini değer-

lendirmek.

b) Yapılmış ve halen yürütülen çalışmalar hakkında görüş bildirmek, önerilerde bulun-

mak ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirmek. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek

personelce karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Galata Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İstanbul Galata Üniversitesinden:

İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA 
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Galata Üniversitesi Türkçe Öğretimi

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu
organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Galata Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organ-
ların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 
b) Merkez (İstanbul Galata Üniversitesi-TÖMER): İstanbul Galata Üniversitesi Türkçe

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı 
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek için

yurt dışından gelecek yabancı uyruklu öğrencilere ve herhangi bir eğitim kurumunda öğrenci
olmayıp Türkçe öğrenme talebiyle müracaatta bulunan kişilere Türkçe öğretmek; Türkiye’den
yurt dışına gidecek öğretim elemanlarının yetiştirilmesini sağlamak, gerekli dokümantasyon
ve materyal çalışmaları yapmak, ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ya-
parak ortak proje faaliyetleri yürütmektir.

Merkezin faaliyet alanları 
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe öğretimi yapmak, Türkçeyi bir dünya dili olarak

yabancılara öğretmek ve dil öğretim faaliyetleri yanında yabancı uyruklu kişilere Türk kültü-
rünü öğreten etkinlikler yapmak. 
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b) Yabancılara Türkçe öğretimi alanında öğretim elemanlarının daha iyi yetiştirilmesini
sağlamak ve bu amaç doğrultusunda kurs ve seminerler düzenlemek.

c) Türkçenin yabancılara öğretimi alanında bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak
ve bu konularla ilgili raporlar hazırlamak.

ç) Yabancı dil öğretimi alanında faaliyet yapan ulusal ve uluslararası kurum ve kuru-
luşlarla işbirliği yapmak; Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası düzeyde ortak
kongre, seminer, çalıştay, toplantı, eğitim ve benzeri etkinliklerle sertifikalı veya sertifikasız
eğitim programları düzenlemek ve yürütmek.

d) Kamu ve özel kuruluşlara, faaliyet alanlarına ilişkin konularda, ilgili mevzuat çer-
çevesinde ücretli ya da ücretsiz danışmanlık hizmeti vermek. 

e) Üniversite bünyesinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü olması durumunda, ilgili bö-
lümün lisans ve lisansüstü programlarında öğrenim gören öğrencileri, Türkçenin yabancılara
öğretilmesi alanında araştırma yapmaya yöneltmek ve araştırmalarına destek olmak.

f) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde görsel, işitsel yayınlar
hazırlamak.

g) Kamuoyunu bilgilendirici tanıtım faaliyetlerinde bulunmak veya bu tür faaliyetlere
katkıda bulunmak.

ğ) Merkez faaliyetleri ile ilgili arşiv merkezi oluşturmak. 
h) Araştırma, inceleme, proje ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleşmesinde yerli ve ya-

bancı uzmanlardan yararlanmak. 
ı) Merkezin amacına uygun diğer faaliyetleri düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları 

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 
a) Müdür. 
b) Yönetim Kurulu.
Müdür 

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından Üniver-
sitenin ilgili bölümlerinin öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir.  Görev süresi
sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. 

(2) Müdürün önerisi üzerine, Merkezin faaliyet alanıyla ilgili Üniversite öğretim ele-
manları arasından en çok iki kişi Rektör tarafından üç yıl süreyle müdür yardımcısı olarak gö-
revlendirilir. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda belirlediği yardımcılarından biri
vekâlet eder. Herhangi bir sebeple Müdürün altı aydan fazla bir süreyle görevi başında bulu-
namadığı durumda ise görevi sona erer. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da
görevi sona erer.

Müdürün görevleri 

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 
a) Merkezi yönetmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Merkez çalışmalarının, 5 inci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda yürütülme-

sini ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

19 Ekim 2020 – Sayı : 31279                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 25



c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantı gündemini hazırlamak, toplantıları
yönetmek.

ç) Merkezin araştırma, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal
ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.

d) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-
kındaki raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Mütevelli Heyetin onayına
sunulmak üzere Rektörlüğe iletmek.

e) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacını tespit etmek, gö-
revlendirmeler için Mütevelli Heyete teklifte bulunmak, çalışma birimleri ile çalışma ve proje
gruplarını oluşturmak. 

Yönetim Kurulu 
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitenin Türkçe öğretimi ile ilgili

bölümlerindeki öğretim elemanları veya diğer üniversitelerin Türkçe öğretimi ile ilgili bölüm-
lerinden mezun ve deneyimli kişiler arasından, Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet
tarafından görevlendirilen üç üye dahil olmak üzere toplam dört üyeden oluşur. 

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler tekrar görev-
lendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı
usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısıyla ayda en az bir kez olağan olarak salt çoğun-
lukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. 

Yönetim Kurulunun görevleri  
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.
b) Müdürün her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine

ilişkin esasları tespit etmek ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak.
c) Müdürün hazırladığı bir sonraki döneme ilişkin yıllık çalışma programı ve bütçe tas-

lağını görüşmek ve Mütevelli Heyetin onayına sunmak. 
ç) Merkezde görevlendirilecek personelin belirlenmesi ile ilgili konularda Müdürün

tekliflerini incelemek ve Mütevelli Heyetin onayına sunulmak üzere Rektöre önerilmesine
karar vermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

Çalışma birimleri, çalışma ve proje grupları 
MADDE 12 – (1) Merkezin araştırma, proje, eğitim ve benzeri faaliyetleri kapsamında

Müdürün önerisi ile çalışma birimi, çalışma ve proje grupları oluşturulabilir. Oluşturulan bi-
rimlerde çalıştırılmak üzere yeterli sayıda personel, Müdürün teklifi üzerine Mütevelli Heyet
tarafından görevlendirilir. 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller 
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır. 
Yürürlük 
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Galata Üniversitesi Rektörü

yürütür. 
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İstanbul Galata Üniversitesinden:

İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Galata Üniversitesi Uzaktan Eğitim

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu

organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu  Yönetmelik, İstanbul Galata Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu or-

ganların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Galata Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Mer-

kezi (GALATAUZEM)’ni,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Galata Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: İstanbul Galata Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: İstanbul Galata Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversiteye bağlı birimlerin dijital imkânlardan faydalanarak uzaktan eğitim yoluyla

ders verilebilmesine ilişkin Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından kurulan altyapının işle-

yişini sağlamak.

b) Üniversitede uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları

yapmak.

c) İlgili mevzuat kapsamında yurt içi ve yurt dışındaki diğer uzaktan eğitim birim ve

merkezleriyle işbirliği yapmak.
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ç) Uzaktan eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü Öğrenme Yönetim Sisteminin işlerliğini

sağlamak, senkron ve asenkron uzaktan eğitim sistemini geliştirme, güncelleme ve olası teknik

aksaklıklar ile ilgili Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile iletişim ve işbirliği içinde olmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Uzaktan eğitim kapsamında Üniversite bünyesinde yürütülen ön lisans, lisans, lisans

tamamlama, lisansüstü programlar ile hizmet içi eğitim, kurs, seminer ve benzer programlar

dâhil tüm uzaktan eğitim programları için gereken teknik desteği sağlamak.

b) Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum

kuruluşlarının ihtiyaç duyacakları alanlara yönelik ortak uzaktan eğitim sertifika, ön lisans, li-

sans ve lisansüstü programlar düzenlemek.

c) Uzaktan eğitim programlarında görev alacak öğretim elemanlarını belirlemek, gö-

revlendirmek, işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

ç) Uzaktan eğitim programlarına öğrenci kabulleriyle ilgili gerekli duyuruları yapmak;

kayıt, giriş sınavı, kredilendirme ve benzeri işlemleri gerçekleştirmek.

d) İnternet tabanlı uzaktan eğitim-öğretim çalışmalarının etkin bir biçimde yürütülme-

sini sağlamak amacıyla gerekli altyapıyı hazırlamak, geliştirmek ve sistemin sorunsuz bir bi-

çimde işlemesini sağlamak.

e) Uzaktan eğitim kapsamında ön lisans, lisans, lisans tamamlama, lisansüstü program-

lar ile kurs, seminer ve sertifika programlarını internet tabanlı uzaktan eğitim yöntemiyle yü-

rütmek; bu kapsamda, ders yükleme, sanal sınıf, beyaz tahta, çevrimiçi sınav ve benzeri uzaktan

eğitim uygulamalarında bulunmak.

f) Uzaktan eğitim programlarında görevli öğretim elemanlarına; e-öğrenme platformu-

nun kullanımı, ders materyali tasarımı ve geliştirilmesi ile ölçme ve değerlendirme konularında

eğitim ve danışmanlık hizmeti sunmak.

g) Uzaktan eğitim programlarına katılan öğrencilere uzaktan eğitim sistemiyle ilgili

eğitimler vermek.

ğ) İlgili mevzuat kapsamında uzaktan eğitim programlarını başarıyla bitirenlere belge

vermek.

h) Uzaktan eğitim programlarında sunulan altyapının yeterliliği, sistem performansı,

öğrenci destek hizmetleri ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapmak.

ı) Öğrencilerin derse katılımı, başarı durumları ve verimlilikle ilgili gerekli ölçme ve

değerlendirmeleri yapmak, sistemle ilgili görüş ve önerileri değerlendirmek.

i) Uzaktan eğitim sisteminin işleyişi ve verimliliği ile ilgili bilimsel araştırmalar yap-

mak.

j) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla iş-

birliği yapmak.

k) Merkezin amaçları doğrultusunda, Rektörlükçe kararlaştırılan diğer faaliyetleri ger-

çekleştirmek.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitenin öğretim ele-
manları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden gö-
revlendirilebilir. 

(2)  Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faa-
liyet alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi, üç yıl
için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür görevi başında bulun-
madığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Müdürün görevi sona erdiğinde
yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdür ve müdür yardımcıları, gerektiğinde aynı usulle süresi dolmadan görevden
alınabilir.

(4) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürü-
tülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli
önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu

hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
b) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve bunlar hakkında

Rektörlüğe geri bildirim yapmak.
c) Merkezin ihtiyaç duyduğu yazılım, donanım, kırtasiye, tefrişat, sarf malzemeleri ve

benzeri ihtiyaçlarını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak.
ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alı-

nan kararları uygulamak.
d)  İlgili mevzuat kapsamında yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama mer-

kezleri ile iş birliği yapılmasını sağlamak.
Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Merkezin faaliyet
alanı ile ilgili her akademik birimden uzaktan eğitim sorumlusu olarak önerilen ve Rektör ta-
rafından üç yıl için görevlendirilen beş üye dahil olmak üzere toplam en fazla sekiz üyeden
oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan
üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu akademik bir organ olup yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde
olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya ka-
tılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk
sağlanmış olur.
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Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu

faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak.
c) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek.
ç) İlgili mevzuat kapsamında yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile or-

taklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.
d) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara

bağlamak.
e) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personelin seçimini yaparak Rektörün

onayına sunmak.
Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli Üniversite
öğretim elemanlarıyla, ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kuru-
lunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen altı üyeden oluşur. Boşalan
üyeliklerin yerine, kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Süresi
biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez salt çoğunlukla olağan
olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da top-
lantıya çağırabilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu istişari bir organ olup görevleri şunlardır:
a) Merkezin bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek Yönetim Kuruluna önerilerde

bulunmak. 
b) Merkezin ulusal ve uluslararası bağlantılarını kolaylaştırarak işbirlikleri sağlanmasına

destek olmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

Hüküm bulunmayan haller

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

Yürürlük

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

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Galata Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Dosya No: 2016/410 Esas 

 
 8346 
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Gaziosmanpaşa 10. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8373 

—— • —— 
Ankara 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8353 
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Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8326 

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

 
 8380 
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Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8381 

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

 
 8382 
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Gaziosmanpaşa 20. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8345 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

E23000 TİPİ ELEKTRİKLİ BANLİYÖ SETLERİNDEN 4 ADET TREN SETİNİN  
486.000 KM(F) AĞIR BAKIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2020/550473 
1- İdarenin: 
a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71529 - 0312 309 13 53 
c) Elektronik Posta Adresi : satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr 
2- İhale konusu işin adı ve miktarı : Şirketimiz parkında mevcut E23000 tipi  
  elektrikli banliyö setlerinden 4 adet tren setinin  
  486.000 km (F) ağır bakım işi  
3- İhalenin yapılacağı yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve 

Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda)/Hacı Bayram Mahallesi 
Hipodrom Caddesi No: 3 Gar Altındağ-ANKARA/TÜRKİYE 

4- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 
Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. 

5- Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 
23/11/2020 Pazartesi günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6- İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı 
1048 no.lu oda veya TCDD Taşımacılık A.Ş. resmi web sitesi http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ 
adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 300,-TL bedelle 
temin edilebilir. 

7- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.     
8- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 8328/1-1 
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ARAÇ ÜZERİNE MONTE EDİLMEK ÜZERE VİNÇ VE OMEGA DİREK ÇAKMA 
MAKİNESİ ÜSTYAPISI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, T.C. Karaman Belediye Başkanlığı ihtiyacını karşılamak amacıyla, 

kurumlarında mevcut 1 adet 1997 model Fatih marka araç üzerine monte edilmek üzere vinç ve 
omega direk çakma makinesi üstyapısının, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik 
şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesi hükümleri 
dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL EK ŞARTLAR LİSTESİNDE BELİRTİLMİŞTİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, 
şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları 
zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartnameleri ile Ofis ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 
edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar 
listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - İhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletişim 
bilgileri (e-posta ve KEP dahil) yazılacaktır. 

4 - Teklifler, 26.10.2020 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki 
gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

5 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’ de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri 
istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler 
ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

6 - Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 6. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu aracı ihale edip etmemekte, kısmen etmekte veya dilediği istekliye 
vermekte serbesttir. 

İHALE KAYIT NUMARASI : 2020 / 541820 
OFİS’İMİZ BANKA HESAPLARI: 
- Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şb.: TR79 0001 0017 4537 7118 7650 07 
- Ziraat Bankası Ankara Merkez Şb. : TR14 0001 0000 0137 7118 7666 59 
- Ziraat Bankası Ankara K.K.K. Şubesi : TR65 0001 0013 6837 7118 7666 49 
- Vakıfbank Merkez Şb. : TR19 0001 5001 5800 7293 8232 26 
 
 8265/1-1 



19 Ekim 2020 – Sayı : 31279 RESMÎ GAZETE Sayfa : 37 

 

25 LİTRE EKSTRAKTÖR HACİMLİ SÜPER KRİTİK CO2 EKSTRAKSİYON  
SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğü ihtiyacı, 1 adet 25 Litre Ekstraktör Hacimli Süper Kritik CO2 Ekstraksiyon 
Sistemi teknik şartnamesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar 
listesinde belirtilen şartlarla, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri 
şeklinde olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. Ancak en uygun teklifi veren firma ile 
başka bir firmanın tekliflerinin eşit çıkması durumunda Komisyonca bilahare bildirilecek bir 
tarihte firmalar açık eksiltmeye davet edilecektir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartname, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 
aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 
belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 26/10/2020 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 
edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine 
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler komisyonca 
belirlenecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 
edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler 
değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 8339/1-1 
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YAZICI YÖNETİM VE İZ BİLGİSİ TAKİP SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, Millî Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanlığı Karargâh ve Destek 

Kıtaları Grup Komutanlığı ihtiyacı, yazıcı yönetim ve iz bilgisi takip sistemi kuruluşça hazırlanan 
teknik ve idari şartnameleri ile idari şartnamede belirtilen marka/modellerine uygun olarak 
Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, kapalı teklif usulü 
ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri 
şeklinde olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. Ancak en uygun teklifi veren firma ile 
başka bir firmanın tekliflerinin eşit çıkması durumunda Komisyonca bilahare bildirilecek bir 
tarihte firmalar açık eksiltmeye davet edilecektir. 

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2-Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik ve idari şartnameler, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar 
listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde 
yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3-Teklifler, 26/10/2020 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 
edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik ve idari şartnameleri 
ile idari şartnamede belirtilen marka/modellere uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun 
olduğu tespit edilen teklifler komisyonca belirlenecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan 
teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5-Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6-İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 
değerlendirilmeyecektir. 

7- Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8-Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 8357/1-1 
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SUNUCU VE SANALLAŞTIRMA SİSTEMİ LİSANSI SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu İnsan Kaynakları ve Destek 

Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ihtiyacı Sunucu ve Sanallaştırma Sistemi Lisansı teknik 
şartnamesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen 
şartlarla, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri 
şeklinde olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. Ancak en uygun teklifi veren firma ile 
başka bir firmanın tekliflerinin eşit çıkması durumunda Komisyonca bilahare bildirilecek bir 
tarihte firmalar açık eksiltmeye davet edilecektir 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini (140-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartnamesi, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 
aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 
belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3-Teklifler, 27/10/2020 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 
edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine 
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler komisyonca 
belirlenecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 
edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 
değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 8396/1-1 
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700 TON SODA ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası 

İşletme Müdürlüğünden:  

700 TON SODA ALIMI 4734 KİK Kanununun 3-g istisna kapsamında kapalı zarfla teklif 

alma yolu ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2020/550635 

1-İdarenin 

a) Adresi : İhsaniye Mahallesi Kızılhöyük Mevkii 03310 BOLVADİN/ 

AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve faks numarası : 2726126660 - 2726125667 

c) Elektronik Posta Adresi : aafmalzeme.sb@tmo.gov.tr 

2-İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 700 ton soda alımı 

b) Teslim yeri : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü Bolvadin/ 

Afyonkarahisar 

b) Tarihi ve saati : 04 Kasım 2020 Çarşamba günü saat 14.30 

İhale dokümanları TMO AAF İşletme Müdürlüğünde görülebilir ve 100 TL bedel ile 

temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 

2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim bilgileri, vergi 

dairesi ve numarasının işlenerek fakslanması veya e-mail gönderilmesi durumunda isteklilere 

şartname kargo ile gönderilecektir. 

Geçici ve kesin teminat miktarları ve bunların geri verilme şartları ve İhalede geçici 

teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. 

İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme 

Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

Bu İhale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç TMO Genel Müdürlüğünün 4734 

sayılı KİK Kanununun 3-g Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı İhalelerinde 

Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğine göre yapılacaktır. TMO 08/09/1983 

tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp 

yapmamakta serbesttir. 8409/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Ankara Kalkınma Ajansından (Ankara): 

PERSONEL ALIM İLANI 
Ankara Kalkınma Ajansı’na 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve 

Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 
ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; dinamik çalışabilen, 
analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendiliğinden iş yapabilme becerisine sahip, 
kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına kolay 
uyum sağlayabilen 2 uzman ve 2 destek personeli alımı yapılacaktır. 

BAŞVURU TARİHLERİ 
09-20 Kasım 2020 
(Başvurular 20 Kasım 2020 tarihi, saat 17:00’a 
kadar yapılabilir.)  

SÖZLÜ SINAVA KATILMAYA HAK 
KAZANAN ADAYLARIN İLANI 04 Aralık 2020 

BAŞVURU ADRESİ ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr  

SÖZLÜ SINAV YERİ 
Ankara Kalkınma Ajansı  
Aşağı Öveçler Mah. 1322. Cad. No: 11 
Çankaya/Ankara 

İLAN VE SINAV SONUÇLARI 
DUYURU YERİ www.ankaraka.org.tr  

ADAYLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR 
1. Genel Şartlar 
a. Türk vatandaşı olmak,  
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,  
c. Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, 

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz 
kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, 
resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı 
hükümlü bulunmamak.  

d. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,  
e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,  
f. Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini 

yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak 
2. Uzman Personel İçin Sınava Giriş Şartları 
Ajansımızda istihdam edilecek 2 (iki) uzman personel için talep edilen özellikler 

aşağıdaki gibidir: 
a. Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, 

Bilgisayar Teknolojisi Bölümü, Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgi Teknolojileri 
bölümlerinden veya Yüksek Öğretim Kurulu tarafından bunlara denk kabul edilen yurt içi ve yurt 
dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,  

b. Sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den (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,1 

Denklik tablosuna ÖSYM’ nin aşağıdaki linkinden ulaşılabilir:  
http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu25022016.pdf  
c. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen ve son başvuru tarihi 

itibarıyla geçerliliği bulunan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ndan mezun oldukları alana 
göre aşağıdaki tabloda yer alan ilgili puan türlerinin en az birisinden en az 75 puan almış olmak,  

                                                           
1 YDS ile denkliği bulunmayan YÖKDİL sınavının Ajansımız personel alım sınavında geçerli başvuru şartı 
olarak kabul edilmesi mevzuat uyarınca mümkün değildir. 
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Tablo 1: Uzman Personel Puan Türleri ve Asgari KPSS Puanı Tablosu 

ALAN 
KPSS Alınacak 

Uzman Sayısı PUAN 
TÜRÜ 

TABAN 
PUANI 

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, 
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar 
Teknolojisi Bölümü, Bilgisayar Sistemleri ve 
Teknolojileri, Bilgi Teknolojileri 

KPSS P3 75 2 

3. Uzman Personel İçin Tercih Nedenleri  
Aşağıdaki özellikler uzman personel için tercih sebebi olacaktır: 
a. Java teknolojileri konusunda (JEE, J2SE, EJB 3.x, vb.) en az 5 yıl deneyim sahibi 

olduğunu belgelemek, 
b. JSP, JSF, Primefaces ve Servlet konularında bilgili ve deneyimli olmak, 
c. Web servis geliştirme (SOAP, REST, JAX-WS, AXIS, CXF, vb.) konularında 

deneyimli olmak, 
d. Veritabanı ve veri modelleme bilgisine sahip (Oracle Database ve PL/SQL), 
e. Temel ilişkisel veri tabanı işlemleri, sorgulama, SQL ve PL/SQL konularında bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak, 
f. Hibernate konusunda bilgili ve deneyimli olmak, 
g. Sürekli entegrasyon araçları, proje takibi ve planlama yazılımları (Jira, Trello, TFS, 

vb.) ile yazılım geliştirme veya test deneyimine sahip olmak, 
h. Kaynak(Source) kontrol araçlarını(SVN, CVS, GIT vb.) kullanmış olmak, 
i. Tercihen Angular, ReactJS, VueJs gibi Javascript kütüphanelerinin en az birinde bilgili 

ve deneyimli olmak, 
j. Tercihen Nesne yönelimli programlama ve tasarım desenleri (Design Patterns) 

konusuna hakim olmak, 
k. Tercihen SOA teknolojileri ile geliştirilmiş projede çalışmış olmak, 
l. Tercihen Muhasebe veya Proje Yönetim Süreci yazılımlarında görev almış olmak, 
m. Tercihen Çevik yöntemler kullanılan projelerde çalışmış olmak, 
n. Tercihen Atlassian ürünlerinde (Jira, Bitbucket, Bamboo, Confluence) bilgi sahibi 

olmak. 
4. Destek Personel İçin Sınava Giriş Şartları 
Ajansımızda istihdam edilecek 2 (iki) destek personeli için talep edilen özellikler 

aşağıdaki gibidir: 
En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği 

YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından en 
az lisans düzeyinde mezun olmak ve Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi [ÖSYM] tarafından 
gerçekleştirilen ve başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan Kamu Personeli Seçme Sınavı 
(KPSS)’ndan mezun oldukları okula göre aşağıdaki tabloda yer alan ilgili puan türlerinin en az 
birisinden en az 60 puan almış olmak, 

Tablo 2: Destek Personeli Puan Türleri ve Asgari KPSS Puanı Tablosu 

Mezuniyet Durumu 
KPSS Alınacak Destek 

Personeli Sayısı PUAN TÜRÜ TABAN 
PUANI 

Lisans KPSS P1, P2 veya P3 60 2 
5. Destek Personel İçin Tercih Nedenleri 
Aşağıda sayılan şartların bir veya birkaçının belgelenmesi tercih sebebidir: 
a. 35 yaşını doldurmamış olmak, 
b. En az B sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek,  
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c. Bankacılık, mali kontrol, insan kaynakları yönetimi, bilgi ve belge yönetimi, muhasebe 
ve finansal raporlama alanlarından birinde asgari 5 (beş) yıl iş tecrübesi sahibi olup bunu 
belgelendirmek. 

6. Başvuru Şekli, Tarihi ve Yeri 
Başvurular, 9 Kasım 2020 tarihinde başlayarak, son başvuru tarihi olan 20 Kasım 2020 

tarihinde saat 17:00’a kadar ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr adresinde bulunan Ankara 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 başvuru formunun ilgili bölümlerine 
eklemeleri zorunludur. Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen 
şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, eposta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul 
edilmeyecektir.  

Tablo 5: Başvuruda Sunulacak Belgeler 

No Belge Uzman Destek 
1 Başvuru Formu Z Z 
2 Özgeçmiş ve Fotoğraf Z Z 
3 Öğrenim diploması ya da mezuniyet belgesi Z Z 
4 KPSS sonuç bilgileri Z Z 

5 
İş tecrübelerini gösterir işyeri unvan listesini içeren SGK 
hizmet dökümü veya ilgili kamu kurumundan alınacak hizmet 
belgesi 

T T 

6 
YDS / e-YDS sonuç belgesi ya da buna denk kabul edilen 
uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesi 

Z T 

7 Son 1 (bir) ay içerisinde alınmış adli sicil kaydı belgesi Z Z 

8 
Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, muaf veya 
erteletmiş olduğunu gösteren belgeler 

Z Z 

9 
Yukarıda ilgili bölümlerde belirtilen tercih sebeplerini 
taşıdığını gösterir diğer belgeler 

T T 

Z: Zorunlu         T: Tercihe bağlı  
ÖNEMLİ:  
Son müracaat tarih ve saatinden sonra yapılan başvurular, eksik bilgi ve belgeyle yapılan 

başvurular ve ilgisiz başvurular kesinlikle geçersiz sayılacaktır.  
Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için 

yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır (Uzman veya Destek Personeli olarak 
belirlenen pozisyonlardan yalnızca birine başvurulabilir, aksi takdirde her iki başvuru da kabul 
edilmeyecektir).  

UYARI:  
İş başvurusunda bulunan adaylar, bu ilanda belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar. 

Başvuru Formunda belirtilen bilgilerin ve teslim edilen belgelerin doğru ve gerçek olduğu 
başvuru sahibi tarafından kabul ve beyan edilmektedir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe 
aykırı beyanda bulunduğu, sahte belge sunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit 
edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit 
edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri haklı nedenle feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak 
talep edemezler ve bu kişilerin haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda 
bulunulur. 
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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 Ankara 
Kalkınma Ajansı’ nın internet sitesinde (www.ankaraka.org.tr) ilan edilir.  

Yarışma sınavı daveti, Ajansın internet sitesinde yapılacağından, adaylara ayrıca tebligat 
yapılmaz. 

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. Sınav Yeri ve Tarihi 
Yarışma sınavı tarihleri ve yeri daha sonra ajansın internet sitesinden yapılacağından, 

adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Ajans, herhangi bir sebep belirtmeksizin, Ajansın web 
sitesinde yayınlamak sureti ile son başvuru tarihinin süresini uzatmaya, mülakata çağrılacakların 
açıklanma tarihini değiştirmeye, sınav tarihini ve yerini değiştirmeye ve yeniden belirlemeye 
yetkilidir.  

Yarışma sınavı daveti, Ajansın internet sitesinden yapılacağından, adaylara ayrıca tebligat 
yapılmayacaktır. 

Yarışma sınavına girmeye hak kazanan bütün adaylar, yarışma sınavı yer ve saatinde 
nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle 
hazır bulunmalıdır. 

9. Yarışma Sınavının Yapılışı 
a) Sınav ilanında belirtilen şartları taşıyan ve gerekli belgeleri zamanında Genel 

Sekreterliğe teslim etmiş olan kişiler yarışma sınavına alınırlar. 
b) 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. 

c) 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 
a) Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu 

gösterir. Sınav başarı notu yüz puan üzerinden yetmiştir. 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.  
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b) 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. 

c) 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. Sınav Sonuçlarının Duyurulması 
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. 

12. Görevlendirme 
a) 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.  

b) 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 makul bir sebep 
nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşamaz.  

c) 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 
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. 

Ajans, ihtiyaç duyduğunda personelin görev yaptığı birimi, görev yerini ve ilini 
değiştirebilir. 

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.  

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. Diğer Hususlar 
Ajans personeli, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar 

Kanunu’na tâbidir. Ajans hizmetleri 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 28 inci 
maddesindeki iş mevzuatı hükümlerine göre belirsiz süreli hizmet akdine bağlı olarak istihdam 
edilen uzman personel ve destek personeli eliyle yürütülür.  

Başvuruda bulunan adaylar bu ilanda belirtilen koşulları kabul etmiş sayılırlar. 
Kamuoyuna ilanen duyurulur. 

 8235/1-1 
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Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden: 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere göre öğretim üyesi/öğretim 

görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır. Web sayfamızda (www.atilim.edu.tr) belirtilen koşulları 
sağlayan adayların, istenilen belgeleri bir dilekçe ekinde ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 
gün içerisinde ilgili “Dekanlıklara” şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekir. Süresi içinde 
yapılmayan, posta-kargo nedeniyle geciken ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. 
Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sonuçları web sayfamızda yayınlanacak olup bu aynı 
zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri sınavları web sayfamızda belirtildiği gibi 
yapılacaktır. 

a) Öğretim Üyeleri İçin: 
Aranılan Belgeler: 
1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi 
2. Doktora belgesi 
3. Doçentlik belgesi 
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi 
5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya 
6. Resimli öz geçmiş 
7. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır) 
Aranılan Nitelikler: 
1. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim 

Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan 
yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi 
yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 80 puan, Türkçe eğitim 
yapılan bölümler için en az 55 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili 
bir puan almış olmak. 

2. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesi’nde belirtilen atama 
kriterlerini sağlamış olmak. 

b) Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri İçin: 
Aranılan Belgeler: 
1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi 
2. Resimli öz geçmiş 
3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır) 
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi 
5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript 
6. ALES sonuç belgesi 
7. Nüfus cüzdanı sureti 
8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi 
Aranılan Nitelikler: 
1.Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması. 
2. ALES’ten program alanında en az 70 ve üzeri puan almış olmak. 
3. a) Öğretim Görevlileri İçin: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi 

yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 80 puan, Türkçe eğitim 
yapılan bölümler için en az 50 puan, dil alanında görevlendirilen öğretim görevlileri için en az 80 
puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. 
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b) Araştırma Görevlileri İçin: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi 
yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 70 puan, Türkçe eğitim 
yapılan bölümler için en az 50 puan, dil alanında görevlendirilen araştırma görevlileri için en az 
80 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. 
Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. 

Fakülte Bölüm/Ana Bilim Dalı Unvan Adet Aranan Nitelikler 

Tıp Fakültesi 
Temel Tıp Bilimleri 

Bölümü Tıbbi Biyokimya 
Ana Bilim Dalı 

Prof. 1 

Tıbbi Biyokimya Ana Bilim dalında 
profesör unvanına sahip olmak. 
Tıbbi Biyokimya alanında 
uluslararası düzeylerde akademik 
araştırma yapabilmek ve 
araştırmalarından nitelikli yayın 
üretebilmek. 

Mühendislik 
Fakültesi 

Kimya Mühendisliği 
Bölümü 

Arş. Gör. 1 

Üniversitelerin Kimya Mühendisliği 
ya da Kimya Mühendisliği ve 
Uygulamalı Kimya bölümlerinden 
lisans mezunu olmak ve Kimya 
Mühendisliği alanında yüksek 
lisansa/doktoraya kabul almış ya da 
devam ediyor olmak. 

Sivil Havacılık 
Yüksekokulu 

Pilotaj Bölümü Arş. Gör. 1 

Üniversitelerin Pilotaj ve Sivil 
Havacılık ile ilgili Uçak Elektrik 
Elektronik veya Uçak Gövde Motor 
Bakımı bölümlerinden lisans 
derecesine sahip olmak. 

Sivil Havacılık 
Yüksekokulu 

Havacılık Yönetimi 
Bölümü 

Arş. Gör. 1 

Üniversitelerin Havacılık Yönetimi 
(Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği) 
bölümlerinden lisans derecesine 
sahip olmak. 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Beslenme ve Diyetetik 
Bölümü 

Arş. Gör. 1 

Beslenme ve diyetetik bölümü 
mezunu olmak. Beslenme ve 
diyetetik alanında doktora yapıyor 
olmak. 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon Bölümü 

Arş. Gör. 1 

Fizyoterapi ve rehabilitasyon 
bölümü lisans mezunu olmak. 
Fizyoterapi ve rehabilitasyon 
alanında tezli yüksek lisans veya 
doktora yapıyor olmak. 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Hemşirelik Bölümü Arş. Gör. 1 

Hemşirelik bölümü mezunu olmak. 
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, 
Doğum ve Kadın Hastalıkları 
Hemşireliği veya Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Hemşireliği alanlarından 
birinde tezli yüksek lisans ya da 
doktora yapıyor olmak. 
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Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 

tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 
Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır. 

GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR: 
1 - 657 sayılı Kanunun 48. 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 ön değerlendirme 
ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 

3 - Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine 
sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak 
şartı aranır. 

4 - Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 
hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğinin 
belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulu’nun eşdeğerlilik tablosu kullanılacaktır. 

SINAV TAKVİMİ: 
İlan Yayım Tarihi : 19.10.2020 
Başvuru Başlangıç Tarihi : 19.10.2020 
Son Başvuru Tarihi : 02.11.2020 
Ön Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi : 11.11.2020 
Giriş Sınavı Tarihi : 16.11.2020 
Nihai Değerlendirme Sonucu Açıklama : 20.11.2020 
Sonuçların İlan edileceği İnternet Sitesi : www.balikesir.edu.tr 
* Adaylar son başvuru tarihi mesai bitimine kadar bu ilanın ilgili yüksekokul 

müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabileceklerdir. 
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: 
1 - Başvuru Formu 
2 - ALES Sonuç Belgesi (Sonuç Kontrol Kodlu) 
3 - Yabancı Dil Sonuç Belgesi 
4 - Özgeçmiş 
5 - Mezuniyet Belgesi ya da Diploma örneği (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) 
6 - Lisans Transkripti 
7 - Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar için) 
8 - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
9 - Fotoğraf (1 adet) 
10 - Çalışmışlığına Dair Belge + SGK yazısı ya da resmi onaylı hizmet cetveli 
11 - Bilimsel Yayınlar (Varsa) 
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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2 - Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası 
kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak 
başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 

3 - Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık 
alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans 
derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2 yıl 
tecrübeye sahip olmak şartı aranır. 

AÇIKLAMALAR: 
1 - Adaylar son başvuru tarihi mesai bitimine kadar bu ilanın ilgili birimlerine şahsen 

veya posta yoluyla başvuru yapabileceklerdir. Süresi içinde yapılamayan ya da eksik belge ile 
yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. Postadaki 
gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

2 - Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvurabilecektir. Birden fazla 
kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

3 - Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapmak hakkını saklı tutar. 
Üniversite web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı 
tebligat yapılmaz. 

BİRİMİ 
BÖLÜM/ 

ANABİLİM DALI 
UNVAN ADET 

KAD. 
DER. 

ALES 
PUAN 
TÜRÜ 

AÇIKLAMALAR 

AYVALIK 
MYO 

Otel, Lokanta ve 
İkram Hizm. Böl. 
Turizm ve Otel 
İşletmeciliği Pr. 

Öğr. Gör. 
(Ders 

Verecek) 
1 3 EA 

Konaklama İşletmeciliği lisans 
mezunu olup, Turizm İşletmeciliği ve 
Otelcilik anabilim dalında tezli yüksek 
lisans yapmış olmak. Yükseköğretim 
kurumlarında ders verme tecrübesine 

sahip olmak. 

BALIKESİR 
MYO 

Çocuk Bakımı ve 
Gençlik Hiz.Böl. 

Çocuk Gelişimi Pr. 

Öğr. Gör. 
(Ders 

Verecek) 
1 3 EA 

Sınıf Öğretmenliği lisans mezunu 
olup, Sınıf Öğretmenliği alanında 
doktora yapmış olmak. 

KEPSUT 
MYO 

Mülkiyet Koruma 
ve Güvenlik Böl. 
Özel Güvenlik ve 

Koruma Pr. 

Öğr. Gör. 
(Ders 

Verecek) 
1 3 MUAF 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 
bölümü mezunu olup, Beden Eğitimi 
ve Spor Anabilim Dalında tezli 
yüksek lisans yapmış olmak. Gümüş 
Cankurtaranlık belgesine sahip 
olmak. 

EDREMİT 
MYO 

Elektronik ve 
Otomasyon 

Bölümü 
Mekatronik Pr. 

Öğr. Gör. 
(Ders 

Verecek) 
1 3 SAY 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
lisans mezunu olup, Elektrik-
Elektronik Mühendisliği alanında tezli 
yüksek lisans yapmış olmak. 

BİGADİÇ 
MYO 

Muhasebe ve 
Vergi Böl. 

Muhasebe ve 
Vergi 

Uygulamaları Pr. 

Öğr. Gör. 
(Ders 

Verecek) 
1 5 EA 

İşletme lisans mezunu olup, 
Muhasebe Finansman alanında tezli 
yüksek lisans yapmış ve Muhasebe 
Finansman alanında doktora yapıyor 
olmak. Yükseköğretim kurumlarında 
ders verme tecrübesine sahip olmak. 
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Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 5. Dereceli 1 adet İç Denetçi kadrosuna 5018 

sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca atama yapılacaktır. 
I- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR: 
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
• Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından verilen “Kamu 

İç Denetçi Sertifikası”na sahip olmak. 
• İç Denetçilik mesleğinin gerektirdiği bilgi, ehliyet ve temsil yeteneğine sahip olmak. 
• Naklen atanma talebinde bulunanlar için herhangi bir kurumda iç denetçi olarak görev 

yapıyor olmak veya bir kamu kurumunda çalışmakta olup iç denetçi sertifikasına sahip olmak. 
II- BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE YERİ: 
Adayların başvurularını aşağıda belirtilen tarihler arasında Üniversitemiz Personel Daire 

Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile yapmaları gerekmektedir. Posta yolu ile yapılacak 
başvurularda olası gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. 

Başvuru Başlangıç Tarihi : 19.10.2020 
Son Başvuru Tarihi : 02.11.2020 
Başvuru Adresi : Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı 

Dede Korkut Külliyesi Gençosman Mah. Merkez/BAYBURT 
Telefon : 0 458 211 11 53 / 1178 
E-Posta : personel@bayburt.edu.tr 
III- BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER: 
• Başvuru dilekçesi (İnternet Sayfamızda yayınlanacaktır) 
• Özgeçmiş 
• T.C. Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı fotokopisi (arkalı-önlü) 
• https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden alınan diploma notunu gösterir lisans mezuniyet 

belgesi veya Lisans diplomasının onaylı fotokopisi ve onaylı transkript fotokopisi 
• Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesinin internet çıktısı 
• Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge (e-Devlet veya aslı) 
• Adli sicil belgesi (e-Devlet çıktısı veya aslı) 
• “Kamu İç Denetçi Sertifikası”nın aslı veya noter onaylı örneği 
• Naklen atanacaklar için hizmet belgesi (Kurumundan Onaylı veya e-Devlet HİTAP 

Çıktısı) 
• 2 Adet Vesikalık Fotoğraf 
IV- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLANI: 
Başvuruların Değerlendirilmesi: Başvuran aday sayısının ilan edilen kadro sayısından 

fazla olması halinde;  
1-Kamu İç Denetçi Sertifikası puanının % 50’si  
2-Yabancı Dil Sınav Notu’nun % 30’u  
3-Lisans Mezuniyet Notu’nun (100’lük Not Sistemi) % 20’si Değerlerinin toplamı ile elde 

edilecek sayısal veriler dikkate alınarak aday sıralaması oluşturulacaktır. 
Puan eşitliği durumunda hizmet süresi fazla olan aday en üst sırada yer alacak şekilde 

aday sıralaması yapılacaktır. 
Başvuran adaylara ait sıralama listesi, 09.11.2020 tarihinde Üniversitemizin Personel 

Daire Başkanlığı’nın https://bayburt.edu.tr/tr/personel-daire-baskanligi web sayfasında ilan 
edilecektir. Başvuru sahiplerine ait “Kamu İç Denetçi Sertifikası” kullanım durumları, Kamu İç 
Denetim Koordinasyon Kurulunca teyit edildikten sonra sertifikaları kullanılamayacak olan 
adaylar sıralamadan çıkarılıp ilan edilen kadro adedinin 3 (üç) katı kadar sertifikası geçerli olan 
adayların isimlerinin yer alacağı “Mülakata Çağrılacak Aday Listesi” yine aynı internet 
sitemizden ilan edilecektir. Mülakat yeri ve tarihi de bu liste ile beraber duyurulacaktır. 

Sonuçların İlanı: Sonuçların ilanı, mülakat gününü takip eden ikinci iş günü mesai 
bitimine kadar yapılacaktır. 

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 
*** Not: Atanmaya hak kazanan adayın başvurusu alındıktan sonra göreve başlaması, 
Güvenlik Soruşturmasının olumlu sonucuna göre mümkün olacaktır. 
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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği 
Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesine göre aşağıda 
belirtilen bölüm ve anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. 

Profesör kadroları için, başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş ve 
yayın listesi Doçentlik Belgesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) adet 
dosyayı veya CD formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi 
Başkanlığına; 

Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuranların başvurdukları anabilim dalı ve yabancı dillerini 
belirten dilekçelerine, Özgeçmiş, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, 3 adet 
fotoğraf, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan, 4 (dört) nüsha dosyayı veya CD formatında 
oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek ilgili birime; 

İlana müracaat edecek adayların ilanın Resmî Gazete'de yayınlandığı tarihi takip eden 15 
gün içerisinde başvuracaklardır. 

GENEL AÇIKLAMALAR 
- Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuran adaylar YDS-60 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen 

sınavlardan bu puanın muadili bir puan aldığını gösterir belge, 
- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) 

çalıştığı kurumundan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek 
ibraz edeceklerdir. 

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 
onaylanmış olması şarttır. 

- Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate 
alınmayacaktır. 

- Adaylar sadece durumuna uygun bir (1) birime müracaatta bulunabileceklerdir. 
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve 

Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesi, Yayın dosyası tanzim listesi ve özgeçmiş formatı, 
Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr/ internet adresinden temin edilebilir. 

BİRİMİ/BÖLÜMÜ 

PROGRAMI/ 
ANABİLİM DALI/ 

ANASANAT 
DALI 

UNVANI 

TAHSİS EDİLEN 
KADRO 

 

DERECESİ ADEDİ NİTELİKLERİ 

VETERİNER FAKÜLTESİ 

Klinik Bilimler 
Veterinerlik İç 

Hastalıkları 
Profesör 1 1 

Büyükbaş ve Küçükbaş 
hayvanlarda zehirlenmeler 
konusunda çalışmış 
olmak. 

Klinik Bilimler 
Veterinerlik İç 

Hastalıkları 
Profesör 1 1 

Buzağı ishalleri 
konusunda çalışmış 
olmak. 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

Klinik Bilimler Pedodonti 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
2 1 

Pedodonti alanında doktora 
yapmış, lazer ve kök 
hücreleri üzerine çalışmış 
olmak. 
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Temel Bilimler Temel Bilimler 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
2 1 

Tıbbi Mikrobiyoloji 
alanında doktora yapmış, 
oral mikrobiyoloji ile ilgili 
çalışmalar yapmış olmak. 

Temel Bilimler Temel Bilimler 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
2 1 

Tıp anatomi alanında 
doktora yapmış, fetal 
anatomi ile ilgili çalışmalar 
yapmış olmak. 

Temel Bilimler Temel Bilimler 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
2 1 

Tıp Patoloji alanında 
doktora yapmış veya 
uzmanlığını almış olmak. 

Temel Bilimler Temel Bilimler 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
2 1 

Tıp Biyokimya alanında 
doktora yapmış, kordon 
kanında pestisit ile ilgili 
çalışmış olmak. 

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU 

Konaklama 
İşletmeciliği 

Konaklama 
İşletmeciliği 

Profesör 1 1 

Turizm Bilim alanında 
doçentliğini almış, 
konaklama işletmelerinde 
örgütsel davranış 
konusunda çalışmalar 
yapmış olmak. 

 8321/1-1 
—— • —— 

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum 
Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında 
İş-Kur üzerinden 67 (altmışyedi) Sürekli işçi alınacaktır.  

MESLEK ADI KADRO SAYISI ÖĞRENİM DÜZEYİ 

Hasta ve Yaşlı Bakım 
Elemanı 

67 

Ortaöğretim kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri 
alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı 
dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının ebe 
yardımcılığı, hemşire yardımcılığı ve sağlık bakım 
teknisyenliği dallarından birinden mezun olmak. 

 
GENEL ŞARTLAR 
1. İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş 

Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir. 
2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya 

meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 
3. Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri 

feshedilecektir. 
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4. Adaylar vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir 
durumu olmaması gerekir. 

5. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, 
yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup hak kazananların atama işlemleri yapılmayacaktır. 
Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını 
taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır. 

6. Göreve başlayacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun olmaması 
(Ruhsal ve fiziksel) gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. Aksi 
durumda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır. 

ÖZEL ŞARTLAR 
HASTA BAKIMI VE TEMİZLİĞİ HİZMETLERİ 
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) 

bendinin (1), (4), (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak, 
2. 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık 

sorunu bulunmamak, 
3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almıyor olmak, 
4. Askerlik ile ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak.), 
5. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 30 yaşını doldurmamış olmak, 
6. Bu hizmet türünde istihdam edilecek personelin öğrenim düzeyi; “Ortaöğretim 

kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı 
dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı ve sağlık 
bakım teknisyenliği dallarından” birinden mezun olması şartı aranacaktır. 

7. İlan tarihi itibariyle Konya İl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak. 
8. Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümleri gereğine göre işlem tesis edilir. 
KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI 
1. Kura işlemi “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik’in Geçici 6. Maddesine” göre 03/11/2020 tarihinde saat 10:00’da Selçuk 
Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezinde yapılması planlanmış olup, herhangi bir 
değişiklik olması durumunda www.selcuk.edu.tr adresinden adaylara ayrıca duyurulacaktır. 

2. Noter kurasına katılacakların isim listesi, kura tarihi, yeri, saati, ve sonuçları 
www.selcuk.edu.tr adresinden ayrıca duyurulacaktır. 

BELGE TESLİM TARİHİ VE YERİ 
1. Kura sonucunda belirlenen adaylar; istenilen belgeleri Üniversitemiz Personel Daire 

Başkanlığına ibraz edeceklerdir. 
2. Belge teslim tarihi ve yeri, www.selcuk.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır. 
3. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak 

ve yerlerine sıralamada yer alan yedek adaylar dâhil edilecektir.  
Sürekli İşçi kadroları ve başvuru şartları Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün 

internet sitesinden yayımlanacak olup şartları uyan adayların başvuruları 19/10/2020 - 23/10/2020 
tarihleri arasında İŞKUR İl Müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden veya www.iskur.gov.tr 
internet adresi üzerinden yapılacaktır. 8155/1-1 
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Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:  
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNU'NUN 4/B MADDESİ) ALIM İLANI 

 



19 Ekim 2020 – Sayı : 31279 RESMÎ GAZETE Sayfa : 55 

 

 
 8272/1-1 

  



Sayfa : 56 RESMÎ GAZETE 19 Ekim 2020 – Sayı : 31279 

 

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı DMK 48. 
maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Covid-19 salgını kapsamında alınan tedbirlere istinaden tüm başvurular https://personelilan. 
gazi.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak 
başvurular kabul edilmeyecektir. 

GENEL AÇIKLAMALAR: 
1. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete ’de yayın tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür. 
2. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 

5772 sayılı Kanunla değişik 23., 24/e ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış 
olmaları gerekir. 

3. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
4. Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Profesör ve kadro 

unvanı Doçent olanlar müracaat edemez. 
5. Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun 

olmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 
6. Başvuruda istenen aşağıda belirtilen tüm belgelerin https://personelilan.gazi.edu.tr 

adresi üzerinden elektronik olarak yüklenmesi gerekmektedir. 
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: 
I) PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup 

adaylardan istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir. 
- BAŞVURU DİLEKÇESİ: (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde 

bulunan dilekçe), (İlgili sekmeden indirilecek dilekçe örneğinin, doldurulduktan sonra ıslak 
olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.) 

- ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ: (Yayın listesinin de olduğu, YÖKSİS üzerinden 
indirilebilecek ilgili Özgeçmiş de sisteme yüklenebilir.) 

- LİSANS, YÜKSEK LİSANS, DOKTORA BELGESİ: (Sadece, ilan açıklamasında 
lisans, yüksek lisans veya doktora mezuniyeti şartı istenen pozisyonlar için bu belge 
yüklenecektir. İlgili mezuniyet şartı aranmayan diğer pozisyonlar için bu belgenin yüklenmesine 
gerek yoktur. e-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir.) 

- FOTOĞRAF:(Güncel olmak kaydıyla, dijital ortamda bulunan vesikalık bir adet 
fotoğrafın veya fiziki vesikalık bir adet fotoğrafın taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.) 

- NÜFUS CÜZDANI SURETİ: (e-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir.) 
- DOÇENTLİK BELGESİ: (e-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir.) 
- HİZMET BELGESİ: (Sadece, Üniversitemiz dışında, herhangi bir kamu kuruluşunda 

çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) bu belgeyi yükleyeceklerdir. Üniversitemiz içinden 
başvuru yapacakların bu belgeyi yüklemelerine gerek yoktur. e-Devlet üzerinden alınacak belge 
geçerlidir.) 

- AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİNE 
UYGUNLUK BEYAN FORMU: ((http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde 
bulunan form), (İlgili sekmeden indirilecek formun, doldurulduktan sonra ıslak olarak 
imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.) 
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- AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ DOSYASI: (Akademik 
Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formunda işaretlenerek sağlandığı 
beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan kriter 
dosyasının toplu halde sisteme yüklenmesi gerekmektedir.) 

- BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN DOSYASI: (İlan açıklamasında deneyim şartı olan 
pozisyonlar için deneyim belgesi ile doçentlik sonrası yapılan bilimsel çalışma ve yayınlara ait 
bilgi ve belgelerden oluşan yayın dosyasının sisteme yüklenmesi gerekmektedir.) 

II) DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup 
adaylardan istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir. 

- BAŞVURU DİLEKÇESİ: (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde 
bulunan dilekçe), (İlgili sekmeden indirilecek dilekçe örneğinin, doldurulduktan sonra ıslak 
olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.) 

- ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ: (Yayın listesinin de olduğu, YÖKSİS üzerinden 
indirilebilecek ilgili Özgeçmiş de sisteme yüklenebilir.) 

- LİSANS, YÜKSEK LİSANS, DOKTORA BELGESİ: (Sadece, ilan açıklamasında 
lisans, yüksek lisans veya doktora mezuniyeti şartı istenen pozisyonlar için bu belge 
yüklenecektir. İlgili mezuniyet şartı aranmayan diğer pozisyonlar için bu belgenin yüklenmesine 
gerek yoktur. e-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir.) 

- FOTOĞRAF:(Güncel olmak kaydıyla, dijital ortamda bulunan vesikalık bir adet 
fotoğrafın veya fiziki vesikalık bir adet fotoğrafın taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.) 

- NÜFUS CÜZDANI SURETİ: (e-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir.) 
- DOÇENTLİK BELGESİ: (e-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir. Doçentlik unvanının 

hangi aşamada (eser inceleme veya sözlü sınav) alındığının ayrıca belgelendirilmesi 
gerekmektedir. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Doçentlik Bilgi Sistemi üzerinden alınacak 
belgeler de geçerlidir. İlgili adayın başvuru dilekçesinde “doçentlik sözlü sınavına girmek 
istiyorum” tercihi varsa söz konusu belgelere ihtiyaç bulunmamaktadır.) 

- HİZMET BELGESİ: (Sadece Üniversitemiz dışında, herhangi bir kamu kuruluşunda 
çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) bu belgeyi yükleyeceklerdir. Üniversitemiz içinden 
başvuru yapacakların bu belgeyi yüklemelerine gerek yoktur. e- Devlet üzerinden alınacak belge 
geçerlidir.) 

- AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİNE 
UYGUNLUK BEYAN FORMU: ((http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde 
bulunan form), (İlgili sekmeden indirilecek formun, doldurulduktan sonra ıslak olarak 
imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.) 

- AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ DOSYASI: (Akademik 
Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formunda işaretlenerek sağlandığı 
beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan kriter 
dosyasının toplu halde sisteme yüklenmesi gerekmektedir.) 

- BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN DOSYASI: (İlan açıklamasında deneyim şartı olan 
pozisyonlar için deneyim belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınların tamamına ait bilgi ve 
belgelerden oluşan yayın dosyasının sisteme yüklenmesi gerekmektedir.) 

III) DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev 
yapacak olup adaylardan istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir. 

- BAŞVURU DİLEKÇESİ: (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde 
bulunan dilekçe), (İlgili sekmeden indirilecek dilekçe örneğinin, doldurulduktan sonra ıslak 
olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.) 
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- ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ: (Yayın listesinin de olduğu YÖKSİS üzerinden 
indirilebilecek ilgili Özgeçmiş de sisteme yüklenebilir.) 

- LİSANS, YÜKSEK LİSANS, DOKTORA BELGELERİ: (e-Devlet üzerinden alınacak 
belgeler geçerlidir.) 

- FOTOĞRAF:(Güncel olmak kaydıyla, dijital ortamda bulunan vesikalık bir adet 
fotoğrafın veya fiziki vesikalık bir adet fotoğrafın taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.) 

- NÜFUS CÜZDANI SURETİ: (e-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir.) 
- YABANCI DİL BELGESİ: (e-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir.) 
- HİZMET BELGESİ: (Sadece Üniversitemiz dışında, herhangi bir kamu kuruluşunda 

çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) bu belgeyi yükleyeceklerdir. Üniversitemiz içinden 
başvuru yapacakların bu belgeyi yüklemelerine gerek yoktur. e- Devlet üzerinden alınacak belge 
geçerlidir.) 

- AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİNE 
UYGUNLUK BEYAN FORMU: ((http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde 
bulunan form), (İlgili sekmeden indirilecek formun, doldurulduktan sonra ıslak olarak 
imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.) 

- AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ DOSYASI: (Akademik 
Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formunda işaretlenerek sağlandığı 
beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan kriter 
dosyasının toplu halde sisteme yüklenmesi gerekmektedir.) 

- BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN DOSYASI: (İlan açıklamasında deneyim şartı olan 
pozisyonlar için deneyim belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlara ait bilgi ve belgelerden oluşan 
yayın dosyasının sisteme yüklenmesi gerekmektedir.) 

BAŞVURU TARİHLERİ: Başlangıç Tarihi : 19.10.2020 
  Bitiş Tarihi : 02.11.2020 

BİRİM BÖLÜM ABD UNVAN DERECE ADET AÇIKLAMA 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 
Klinik Bilimler Protetik Diş Tedavisi Profesör 1 1 

Dental zirkonya seramikler üzerine 

çalışmaları olmak. 

Fen Fakültesi Fizik 
Atom ve Molekül 

Fiziği 
Doçent 1 1 

Moleküler modelleme konusunda 

çalışmaları olmak. 

Fen Fakültesi İstatistik Uygulamalı İstatistik Profesör 1 1 
Lojistik regresyon konusunda 

çalışmaları olmak. 

Fen Fakültesi Matematik 
Uygulamalı 

Matematik 
Doçent 1 1 

Darcy-Brinkman denklemleri üzerine 

çalışmaları olmak. 

Gazi Eğitim 

Fakültesi 

Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Eğitimi 

Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Eğitimi 
Profesör 1 1 

Robotik kodlama konusunda 

çalışmaları olmak. 

Gazi Eğitim 

Fakültesi 

Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Eğitimi 

Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Eğitimi 
Profesör 1 1 

Harmanlanmış öğrenme ortamları 

konusunda çalışmaları olmak. 

Gazi Eğitim 

Fakültesi 

Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Eğitimi 

Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Eğitimi 
Profesör 1 1 

Duygusal zekâ konusunda çalışmaları 

olmak. 

Gazi Eğitim 

Fakültesi 

Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Eğitimi 

Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Eğitimi 
Profesör 1 1 

Uyarlanabilir eğitsel ortamlar 

konusunda çalışmaları olmak. 

Gazi Eğitim 

Fakültesi 

Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Eğitimi 

Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Eğitimi 
Profesör 1 1 

Kişisel öğrenme ortamları konusunda 

çalışmaları olmak. 
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Gazi Eğitim 

Fakültesi 
Eğitim Bilimleri 

Eğitim Programları ve 

Öğretim 
Profesör 1 1 

Değer öğretimi konusunda çalışmaları 

olmak. 

Gazi Eğitim 

Fakültesi 

Güzel Sanatlar 

Eğitimi 
Resim-İş Eğitimi Profesör 1 1 

Müze eğitimi üzerine çalışmaları 

olmak. 

Gazi Eğitim 

Fakültesi 

Matematik ve Fen 

Bilimleri Eğitimi 
Fen Bilgisi Eğitimi Doçent 1 1 

Proje tabanlı öğrenme yöntemi 

üzerine çalışmaları olmak. 

Gazi Eğitim 

Fakültesi 
Özel Eğitim 

Zihin Engelliler 

Eğitimi 
Profesör 1 1 

Özel eğitimde kendini yönetme 

stratejileri konusunda çalışmaları 

olmak. 

Gazi Eğitim 

Fakültesi 
Özel Eğitim 

Zihin Engelliler 

Eğitimi 
Profesör 1 1 

Özel eğitimde teknoloji kullanımı 

konusunda çalışmaları olmak 

Gazi Eğitim 

Fakültesi 
Temel Eğitim Sınıf Eğitimi Doçent 1 1 

Özetleme stratejileri konusunda 

çalışmaları olmak. 

Gazi Eğitim 

Fakültesi 

Türkçe ve Sosyal 

Bilimler Eğitimi 
Coğrafya Eğitimi Profesör 1 1 

Nüfus coğrafyası konusunda 

çalışmaları olmak. 

Gazi Eğitim 

Fakültesi 

Türkçe ve Sosyal 

Bilimler Eğitimi 
Sosyal Bilgiler Eğitimi Profesör 1 1 

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 

öğretimi konusunda çalışmaları olmak. 

Gazi Eğitim 

Fakültesi 

Türkçe ve Sosyal 

Bilimler Eğitimi 
Türkçe Eğitimi Profesör 1 1 

Gençlik edebiyatı konusunda 

çalışmaları olmak. 

Mimarlık 

Fakültesi 
Mimarlık Mimarlık Profesör 1 1 

Mimari tasarım yöntemleri konusunda 

çalışmaları olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Beslenme ve 

Diyetetik 
Beslenme Bilimleri Profesör 1 1 

Bitkisel özütler ve kanser üzerine 

çalışmaları olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Beslenme ve 

Diyetetik 
Beslenme Bilimleri Profesör 1 1 

Üreme sağlığı ve beslenme 

konusunda çalışmaları olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 
Profesör 1 1 

Lenfödemde Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon konusunda çalışmaları 

olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Hemşirelik 

Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 

Hemşireliği 

Profesör 1 1 

Kanser tanısı ile izlenen çocukların 

hemşirelik bakımı üzerine çalışmaları 

olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Hemşirelik 

Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 

Hemşireliği 

Profesör 1 1 

Kronik hastalığı olan çocukların 

hemşirelik bakımı üzerine çalışmaları 

olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Hemşirelik Hemşirelik Esasları Profesör 1 1 

Stoma ve yara bakım hemşireliği 

üzerine çalışmaları olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Hemşirelik Hemşirelik Esasları Profesör 1 1 

Hemşirelikte Psikomotor beceri 

öğretimi üzerine çalışmaları olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Hemşirelik 

Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları 

Hemşireliği 

Profesör 1 1 
Psikiyatri hastalarında duygu dışa 

vurumu üzerine çalışmaları olmak. 

Spor Bilimleri 

Fakültesi 
Antrenörlük Eğitimi Antrenörlük Eğitimi Profesör 1 1 

Atletizm ve Antrenman Bilgisi üzerine 

çalışmaları olmak. 

Spor Bilimleri 

Fakültesi 

Beden Eğitimi ve 

Spor Eğitimi 

Beden Eğitimi ve 

Spor Eğitimi 
Profesör 1 1 

Antrenman Bilimi ve Kayak üzerine 

çalışmaları olmak. 
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Spor Bilimleri 
Fakültesi 

Spor Yöneticiliği Spor Yöneticiliği Profesör 1 1 
Spor ve Siyaset İlişkileri üzerine 
çalışmaları olmak. 

Teknoloji 
Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

Doçent 1 1 
Derin öğrenme konusunda çalışmaları 
olmak. 

Teknoloji 
Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

Doçent 1 1 
Bulanık mantık konusunda çalışmaları 
olmak. 

Teknoloji 
Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

Profesör 1 1 
Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi 
üzerine çalışmaları olmak. 

Teknoloji 
Fakültesi 

Elektrik - Elektronik 
Mühendisliği 

Elektrik - Elektronik 
Mühendisliği 

Doçent 1 1 
PLC otomasyon konusunda 
çalışmaları olmak. 

Teknoloji 
Fakültesi 

Endüstriyel Tasarım 
Mühendisliği 

Endüstriyel Tasarım 
Mühendisliği 

Profesör 1 1 
Tasarım optimizasyonu konusunda 
çalışmaları olmak. 

Teknoloji 
Fakültesi 

Enerji Sistemleri 
Mühendisliği 

Enerji Sistemleri 
Mühendisliği 

Doçent 1 1 
Güneş Enerjisi konusunda çalışmaları 
olmak. 

Teknoloji 
Fakültesi 

Enerji Sistemleri 
Mühendisliği 

Enerji Sistemleri 
Mühendisliği 

Doçent 1 1 
Nonoakışkanlar konusunda 
çalışmaları olmak. 

Teknoloji 
Fakültesi 

İmalat Mühendisliği İmalat Mühendisliği Doçent 1 1 
Yapay Sinir Ağları konusunda 
çalışmaları olmak. 

Teknoloji 
Fakültesi 

İmalat Mühendisliği İmalat Mühendisliği Profesör 1 1 
Kesici takımların modellemesi 
konusunda çalışmaları olmak. 

Teknoloji 
Fakültesi 

Metalurji ve Malzeme 
Mühendisliği 

Metalurji ve Malzeme 
Mühendisliği 

Doçent 1 1 
Balistik zırh malzemeleri konusunda 
çalışmaları olmak. 

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1 2 
Hepatopankreatobiliyer cerrahisi 
üzerine yurt dışı deneyimine sahip 
olmak. 

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doçent 1 1 
Kornea Hastalıkları ve nakli üzerine 
yurt dışı deneyimine sahip olmak. 

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doçent 1 1 
Pediatrik Oftalmoloji ve Oküler 
Onkoloji üzerine yurt dışı deneyimine 
sahip olmak. 

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri 
Kulak Burun Boğaz 

Hastalıkları 
Doçent 1 1 

Oral kavite kanserleri üzerine 
çalışmaları olmak. 

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Doçent 1 1 
Geriatrik hastalarda mental durum 
değişikliği konusunda çalışmaları 
olmak. 

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Halk Sağlığı Doçent 1 1 
Çocukluk çağı obezitesi üzerine 
çalışmaları olmak. 

Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya Doçent 1 1 
Ölçüm belirsizliği konusunda 
çalışmaları olmak. 

Uygulamalı 
Bilimler 

Fakültesi 
Fotonik Fotonik Profesör 1 1 

Yüzey fiziğinde DFT konusunda 
çalışmaları olmak. 

Uygulamalı 
Bilimler 

Fakültesi 
Fotonik Fotonik Profesör 1 1 

Hacimli tek kristal Germanyum 
büyütme konusunda çalışmaları 
olmak. 

 8405/1-1 
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Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 

Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır. 

İlan olunur. 

BİRİM/BÖLÜM/ABD/PROGRAM 
KADRO 

ADEDİ 
DRC. UNVAN ALES 

YDS VEYA 

EŞDEĞERİ 
ÖZEL ŞARTLAR 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/ 

İnşaat Mühendisliği Bölümü/ 

Hidrolik ABD 

1 6 
Arş. 

Gör. 
70 50 

İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans 

mezunu olmak ve Hidrolik alanında 

tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 

Edebiyat Fakültesi/ 

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü/ 

İngiliz Kültürü ve Edebiyatı ABD 

1 6 
Arş. 

Gör. 
70 50 

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden 

Lisans mezunu olup bu alanda tezli 

yüksek lisans yapıyor olmak. 

Kelkit Sağlık Hizmetleri MYO/ 

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri 

Bölümü/  

Çocuk Gelişimi Pr. 

1 6 
Öğr. 

Gör. 
70 -- 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 

alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış 

olmak 

Gümüşhane MYO/ 

Tasarım Bölümü/ 

Grafik Tasarım Pr. 

1 6 
Öğr. 

Gör. 
70 -- 

Güzel Sanatlar Fakültesi Lisans 

Mezunu olup, Sahne Sanatları 

Bölümünde Tezli Yüksek Lisans 

yapmış olmak. Lisans sonrası bir 

Yüksek Öğrenim Kurumunda en az 1 

yıl ders verme deneyimine sahip olmak. 

Gümüşhane MYO/ 

Tasarım Bölümü/  

İç Mekan Pr. 

1 6 
Öğr. 

Gör. 
70 -- 

Sanat Tarihi Lisans mezunu olup, 

Sanat Tarihi alanında Tezli Yüksek 

Lisans yapmış olmak ve Osmanlıca ve 

Autacad Sertifikalarına sahip olmak. 

Kelkit Aydın Doğan MYO/  

Yönetim ve Organizasyon Bölümü/ 

Spor Yönetimi Pr. 

1 6 
Öğr. 

Gör. 
70 -- 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

Bölümü Lisans mezunu olmak ve 

Hareket ve Antrenman Bilimleri 

alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış 

olmak ve herhangi bir Antrenörlük 

Belgesine sahip olmak. 

Kürtün MYO/  

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü/  

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Pr. 

1 6 
Öğr. 

Gör. 
Muaf -- 

Makine Eğitimi Bölümü lisans mezunu 

olup Makine Mühendisliği alanında tezli 

yüksek lisans yapmış olmak ve 

"İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği-İtfaiye 

Elemanı Yetiştirme" alanında MEB 

onaylı eğitim almış olmak 

Kürtün MYO/  

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü/  

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Pr. 

1 6 
Öğr. 

Gör. 
Muaf --  

İşletme Bölümü lisans mezunu olmak, 

lisans mezuniyeti sonrasında itfaiyecilik 

alanında en az 5 yıl deneyim sahibi 

olmak ve "Yangın Eğitici Eğitimi" 

sertifikasına sahip olmak 
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Şiran Mustafa Beyaz MYO/  
Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü/  
Aşçılık Pr. 

1 6 
Öğr. 
Gör. 

Muaf -- 

Konaklama İşletmeciliği Lisan mezunu 
olmak. Aşçılık, Aşçılık Usta Öğreticilik 
ve Geleneksel Türk mutfağı belgelerine 
sahip olmak. Belgelendirmek kaydıyla 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında en az 2 
yıl Aşçılık alanında tecrübe sahibi 
olmak. 

Gümüşhane Sağlık Hizmetleri MYO/ 
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü/  
Diyaliz Pr. 

1 6 
Öğr. 
Gör. 

70 --  

Hemşirelik Lisans mezunu olmak ve 
Hemşirelikte Tezli Yüksek Lisansını 
yapmış ve Lisans sonrası Diyaliz 
Ünitesinde çalışmış olmak. 

Rektörlük/ 
Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü 
(Uygulamalı) 

1 6 
Öğr. 
Gör. 

70 50 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım veya 
Gazetecilik Lisans mezunu olmak ve bu 
alanlarının birinde Tezli Yüksek Lisans 
yapmış olmak. 

Rektörlük/ 
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (Uygulamalı) 

1 6 
Öğr. 
Gör. 

70 50 
Yazılım Mühendisliği veya Yönetim 
Bilişim Sistemleri alanında Tezli 
Yüksek Lisans yapmış olmak. 

BAŞVURU/ÖN DEĞERLENDİRME/SINAV TARİHLERİ VE BAŞVURU YERİ 
Duyuru Başlama Tarihi : 19.10.2020 
Son Başvuru Tarihi : 02/11/2020 
Ön Değerlendirme Tarihi : 04/11/2020 
Sınav Giriş Tarihi : 06.11.2020 
Sonuç Açıklama Tarihi : 09.11.2020 
Kabul Edilecek Başvuru Şekli : Şahsen veya Posta ile 
Başvuru Adresi : İlgili Birimlere yapılacaktır. 
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.gumushane.edu.tr 
GENEL ŞARTLAR 
1- 657 sayılı Kanunun 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 ön değerlendirme 
ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 
hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği 
Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine 
eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir. 

4- 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. 

ÖZEL ŞARTLAR 
1- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz 

beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. 
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2- Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta 
yeterlik eğitimi öğrencisi olmak gerekir. 

3- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine 
sahip olmak şartı aranır. Ancak 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. 

İSTENEN BELGELER VE ÖNEMLİ NOTLAR 
Başvuruda İstenen Belgeler: 
1- Adayın başvuracağı Fakülte/MYO/Y.Okulu’nu, kişisel yazışma adresini ve telefon 

numaralarını belirten dilekçesi, (http://www.gumushane.edu.tr/tr/idari/daire-baskanliklari/personel-
daire-baskanligi/formlar adresinden Akademik Kadro Başvuru Formu) 

2- Özgeçmiş, 
3- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge 
4- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora mezuniyet belgelerinin fotokopisi veya e-Devlet çıktısı 

(Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.) 
5- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora transkript fotokopileri, 
6- ALES Belgesi, 
7- Yabancı Dil Belgesinin fotokopisi (KPDS, ÜDS veya muadili), 
8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 
9- Fotoğraf (1 adet) 
10- Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi (Önemli Notlar kısmında ayrıntıları yer almaktadır.) 
Önemli Notlar: 
1- Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime 

ulaşması gerekmektedir. 
2- Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde 

birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez. 
3- Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/ 

şirket/firmadan hizmet belgesi veya onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir. 
4- Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK çıktısının da 

gönderilmesi gerekmektedir. Yalnızca SGK çıktısı kabul edilmeyecektir. 
5- Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak şartı yer alan ilanlarda, öğrenci belgesi ve 

ilgili transkriptinde gönderilmesi zorunludur. 
6- Yüksek Lisans ve Doktora yapıyor veya yapmış olmak şartı yer alan ilanlarda, ilanda 

belirtilen anabilim dalının/bilim dalının/alanın mezuniyet belgesinde/öğrenci belgesinde/transkriptte 
veya onaylı resmi yazıda belirtilmiş olması gerekmektedir. 

7- İlan özel şartında sertifika/belge istenmiş ise bu belge ve/veya sertifikalarında 
gönderilmesi gerekmektedir. 

8- Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

9- Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. 
10- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı 
tebligat yapılmayacaktır. 

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 kurumların 
da öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 

2- Genel Şartlar Başlığı altında yer alan 4. madde kapsamındaki öğretim görevlisi 
kadroları haricindeki Meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına yapılacak 
başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 

 8348/1-1 
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İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 
yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” öğretim üyesi alınacaktır.  

Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Profesör 
ve Doçent kadroları için Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına, 
Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe şahsen yapılacaktır. İlanda 
belirtilen kadrolara başvuru için gerekli belge ve bilgilere üniversitemizin web sayfası 
www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir. 

Fakülte/Enstitü/ 
Yüksekokul 

Bölüm 
Anabilim Dalı/ 

Bilim Dalı/ 
Program 

Uzmanlık Alanı/ 
Aranılan Şartlar 

Kadro 
Sayısı 

Kadro 
Unvanı 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Bölümü 

Beyin ve Sinir 
Cerrahisi 

Anabilim Dalı 

Alanında Uzmanlık 
yapmış olmak 

1 Prof. Dr 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Bölümü 

Beyin ve Sinir 
Cerrahisi 

Anabilim Dalı 

Alanında Uzmanlık 
yapmış olmak 

2 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Bölümü 

Kalp ve Damar 
Cerrahisi 

Anabilim Dalı 

Alanında Uzmanlık 
yapmış olmak 

1 Prof. Dr 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Bölümü 

Kalp ve Damar 
Cerrahisi 

Anabilim Dalı 

Alanında Uzmanlık 
yapmış olmak 

1 Doç. Dr. 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Bölümü 

Kalp ve Damar 
Cerrahisi 

Anabilim Dalı 

Alanında Uzmanlık 
yapmış olmak 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Bölümü 

Kadın 
Hastalıkları ve 

Doğum AD 

Alanında Uzmanlık 
yapmış olmak 

1 Prof. Dr. 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Bölümü 

Kadın 
Hastalıkları ve 

Doğum AD 

Alanında Uzmanlık 
yapmış olmak 

1 Doç. Dr. 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Bölümü 

Kadın 
Hastalıkları ve 

Doğum AD 

Alanında Uzmanlık 
yapmış olmak 

3 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Bölümü 

Kulak Burun 
Boğaz 

Hastalıkları 

Alanında Uzmanlık 
yapmış olmak 

1 Prof. Dr. 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Bölümü 

Kulak Burun 
Boğaz 

Hastalıkları AD 

Alanında Uzmanlık 
yapmış olmak 

2 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Bölümü 

Genel Cerrahi 
Anabilim Dalı 

Alanında Uzmanlık 
yapmış olmak 

2 Prof. Dr. 
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Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Bölümü 

Genel Cerrahi 
Anabilim Dalı 

Alanında Uzmanlık 
yapmış olmak 

2 Doç. Dr. 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Bölümü 

Genel Cerrahi 
Anabilim Dalı 

Alanında Uzmanlık 
yapmış olmak 

3 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Bölümü 

Anesteziyoloji ve 
Reanimasyon 
Anabilim Dalı 

Alanında Uzmanlık 
yapmış olmak 

4 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Bölümü 

Üroloji Anabilim 
Dalı 

Alanında Uzmanlık 
yapmış olmak 

2 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Bölümü 

Göz Hastalıkları 
Anabilim Dalı 

Alanında Uzmanlık 
yapmış olmak 

1 Prof. Dr. 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Bölümü 

Göz Hastalıkları 
Anabilim Dalı 

Alanında Uzmanlık 
yapmış olmak 

1 Doç. Dr. 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Bölümü 

Göz Hastalıkları 
Anabilim Dalı 

Alanında Uzmanlık 
yapmış olmak 

2 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Bölümü 

Çocuk Cerrahisi 
Anabilim Dalı 

Alanında Uzmanlık 
yapmış olmak 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Bölümü 

Ortopedi ve 
Travmatoloji 

Anabilim Dalı 

Alanında Uzmanlık 
yapmış olmak 

1 Prof. Dr. 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Bölümü 

Ortopedi ve 
Travmatoloji 

Anabilim Dalı 

Alanında Uzmanlık 
yapmış olmak 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 
Bilimleri 
Bölümü 

Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon 
Anabilim Dalı 

Alanında Uzmanlık 
yapmış olmak 

2 Doç. Dr. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 
Bilimleri 
Bölümü 

Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon 
Anabilim Dalı 

Alanında Uzmanlık 
yapmış olmak 

4 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 
Bilimleri 
Bölümü 

Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon 
Anabilim Dalı 

Romatoloji Yandal 
uzmanlığı yapmış olmak 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 
Bilimleri 
Bölümü 

Deri ve Zührevi 
Hastalıklar AD 

Alanında Uzmanlık 
yapmış olmak 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 
Bilimleri 
Bölümü 

İç Hastalıkları 
AD 

Endokrinoloji Alanında 
yandal uzmanlığına sahip 

olmak 
1 

Dr. Öğr. 
Üyesi 
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Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 
Bilimleri 
Bölümü 

İç Hastalıkları 
AD 

Medikal Onkoloji 
alanında yandal 

uzmanlığına sahip olmak 
1 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 
Bilimleri 
Bölümü 

İç Hastalıkları 
AD 

Alanında Uzmanlık 
yapmış olmak 

3 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 
Bilimleri 
Bölümü 

İç Hastalıkları 
AD 

Nefroloji Yandal 
Uzmanlığı yapmış olmak 

1 Doç.Dr. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 
Bilimleri 
Bölümü 

Acil Tıp 
Anabilim Dalı 

Alanında Uzmanlık 
yapmış olmak 

1 Doç.Dr. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 
Bilimleri 
Bölümü 

Acil Tıp 
Anabilim Dalı 

Alanında Uzmanlık 
yapmış olmak 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 
Bilimleri 
Bölümü 

Kardiyoloji 
Anabilim Dalı 

Alanında Uzmanlık 
yapmış olmak 

3 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 
Bilimleri 
Bölümü 

Nöroloji 
Anabilim Dalı 

Alanında Uzmanlık 
yapmış olmak 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 
Bilimleri 
Bölümü 

Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları 

Anabilim Dalı 

Çocuk Göğüs 
Hastalıkları Anabilim 

Dalında Yandal 
Uzmanlık yapmış olmak 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 
Bilimleri 
Bölümü 

Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları 

Anabilim Dalı 

Neonotoloji Yandal 
uzmanlığı yapmış olmak 

1 Doç. Dr. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 
Bilimleri 
Bölümü 

Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları 

Anabilim Dalı 

Alanında Uzmanlık 
yapmış olmak 

4 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 
Bilimleri 
Bölümü 

Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları 

Anabilim Dalı 

Çocuk Nörolojisi Yandal 
Uzmanlığı yapmış olmak 

1 Doç. Dr. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 
Bilimleri 
Bölümü 

Ruh Sağlığı ve 
Hastalıkları AD 

Alanında Uzmanlık 
yapmış olmak 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 
Bilimleri 
Bölümü 

Radyoloji AD 
Alanında Uzmanlık 

yapmış olmak 
1 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

Uluslararası Tıp 
Fakültesi 

Dahili Tıp 
Bilimleri 
Bölümü 

Deri ve Zührevi 
Hastalıklar AD 

Alanında Uzmanlık 
yapmış olmak 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Uluslararası Tıp 
Fakültesi (İngilizce) 

Temel Tıp 
Bilimleri 
Bölümü 

Tıbbi Biyokimya 
AD 

Alanında Doçent 
Unvanına sahip olmak 

1 Doç. Dr. 
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Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Klinik Bilimler 
Bölümü 

Endodonti 
Anabilim Dalı 

Alanında Doçent 
Unvanına sahip olmak 

1 Doç. Dr. 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Klinik Bilimler 
Bölümü 

Periodontoloji 
Anabilim Dalı 

Alanında doktora ya da 
uzmanlık yapmış olmak 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Klinik Bilimler 
Bölümü 

Restoratif Diş 
Tedavisi 

Anabilim Dalı 

Alanında doktora ya da 
uzmanlık yapmış olmak 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Klinik Bilimler 
Bölümü 

Ağız Diş ve Çene 
Cerrahisi 

Anabilim Dalı 

Alanında doktora ya da 
uzmanlık yapmış olmak 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon 

Bölümü 

Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon 

Programı 

Alanında Doçent 
Unvanına sahip olmak 

2 Doç. Dr. 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Ortez ve Protez 
Bölümü 

Ortez ve Protez 
Programı 

Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon alanında 
doktora yapmış olmak. 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Eğitim Fakültesi 
Eğitim 

Bilimleri 
Bölümü 

Rehberlik ve 
Psikolojik 

Danışmanlık 
Programı 

Alanında Doçent 
Unvanına sahip olmak 

1 Doç. Dr. 

İşletme ve Yönetim 
Bilimleri Fakültesi 

Uluslararası 
Ticaret ve 
Finansman 

Bölümü 

Uluslararası 
Ticaret ve 
Finansman 
Programı 
(İngilizce) 

Uluslararası ticaret 
alanında doçent unvanına 

sahip olmak 
1 Doç. Dr. 

İşletme ve Yönetim 
Bilimleri Fakültesi 

Havacılık 
Yönetimi 
Bölümü 

Havacılık 
Yönetimi 
Programı 

Yönetim ve Strateji 
alanında doçent unvanına 

sahip olmak 
1 Doç. Dr. 

İşletme ve Yönetim 
Bilimleri Fakültesi 

İnsan 
Kaynakları 
Yönetimi 
Bölümü 

İnsan Kaynakları 
Yönetimi 
Programı 

Yönetim ve Strateji 
alanında doçent unvanına 

sahip olmak 
1 Doç. Dr. 

İletişim Fakültesi 
Yeni Medya ve 

İletişim 
Bölümü 

Yeni Medya ve 
İletişim Programı 

Gazetecilik ve Medya 
çalışmaları alanında 

doçent unvanına sahip 
olmak 

1 Doç. Dr. 

İletişim Fakültesi 
Gazetecilik 

Bölümü 
Gazetecilik 
Programı 

İletişim Fakültesi 
mezunu olup, ilgili 

alanlarda yüksek lisans 
ve doktora yapmış olmak 

1 
Dr.Öğr. 
Üyesi 

Eczacılık Fakültesi 

Eczacılık 
Meslek 

Bilimleri 
Bölümü 

Klinik Eczacılık 
Anabilim Dalı 

Eczacılık Fakültesi 
mezunu olup, klinik 
eczacılık alanında 

doktora yapmış olmak 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
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İnsan ve Toplum 
Bilimleri Fakültesi 

Psikoloji 
Bölümü 

Psikoloji 
Programı 
(İngilizce) 

Alanında doktora yapmış 
olmak 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Güzel Sanatlar 
Tasarım ve 

Mimarlık Fakültesi 

Kentsel 
Tasarım ve 

Peyzaj Mim. 
Bölümü 

Kentsel Tasarım 
ve Peyzaj Mim. 

PR. 

Peyzaj Mimarlığı lisans 
mezunu olup aynı alanda 

doktora yapmış olmak 
1 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

Güzel Sanatlar 
Tasarım ve 

Mimarlık Fakültesi 

İç Mimarlık ve 
Çevre Tasarımı 

Bölümü 

İç Mimarlık ve 
Çevre Tasarımı 

PR. 

İç Mimarlık ve Çevre 
Tasarımı Lisans mezunu 

olup Mimarlık Tarihi 
doktorası yapmış olmak 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Güzel Sanatlar 
Tasarım ve 

Mimarlık Fakültesi 

Mimarlık 
Bölümü 

Mimarlık 
Programı 

Mimarlık lisans mezunu 
olup ilgili alanda doktora 
yapmış olmak, Bina Bilgi 
Modellemesi alanında en 

az 2 yıl ders anlatmış 
olmak 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Güzel Sanatlar 
Tasarım ve 

Mimarlık Fakültesi 

Mimarlık 
Bölümü 

Mimarlık 
Programı 

Mimarlık lisans mezunu 
olup Arkeoloji ve Sanat 
Tarihi alanında doktora 

yapmış olmak 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Meslek 
Yüksekokulu 

Elektronik ve 
Otomasyon 

Bölümü 

Biyomedikal 
Cihaz teknolojisi 

programı 

Biyomedikal 
Mühendisliği alanında 
doktora yapmış olmak 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Sosyal Bilimler 
Meslek 

Yüksekokulu 

Dış Ticaret 
Bölümü 

Dış Ticaret 
Programı 

İşletme alanında doktora 
yapmış olmak 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Üniversitemiz Akademik Birimlerine Öğretim Üyesi olarak atanmak için başvuracak 
adayların; 

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları, 
b) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış 

olması gerekmektedir. 
Yukarıda belirtilen şartları taşıyan; 
Profesör kadrosuna başvuracak adayların; başvuracağı bölüm/anabilim dalını belirttiği 

başvuru Dilekçesine; YÖK formatlı Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, diploma örnekleri (Lisans 
diploması noter onaylı olacaktır. Lisans diploması haricindeki diğer diplomaların asıllarının 
getirilmesi halinde üniversitemizce “aslı gibidir” yapılabilecektir.), Yüksek Lisans, 
Doktora/Uzmanlık Belgesi, Profesörlükte işe başlama yazısı (Yükseltilerek atama yapılacaklar 
için gerek bulunmamaktadır), Yabancı dil belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı dil 
sınav sonuç belgesi, Kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğrafı içeren belgeleri bir dosya olarak, 
ayrıca bilimsel çalışma ve yayınları ile yayın listesini kapsayan belgelerinin (YÖK formatlı CV) 
ise 6 (Altı) takım dosya veya 6 (Altı) adet cd veya flash bellek içinde Rektörlüğümüz İnsan 
Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. 
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Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvuracağı bölüm/anabilim dalını belirttiği 
başvuru Dilekçesine; YÖK formatlı Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi onaylı sureti, diploma örnekleri 
(Lisans diploması noter onaylı olacaktır. Lisans diploması haricindeki diğer diplomaların 
asıllarının getirilmesi halinde üniversitemizce “aslı gibidir” yapılabilecektir), Yüksek Lisans, 
Doktora/Uzmanlık Belgesi, Yabancı dil belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı dil 
sınav sonuç belgesi, Kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğrafı içeren belgeleri bir dosya olarak, 
ayrıca bilimsel çalışma ve yayınları ile yayın listesini kapsayan belgelerinin (YÖK formatlı CV) 
ise 4 (Dört) takım dosya veya 4 (Dört) adet cd veya flash bellek içinde Rektörlüğümüz İnsan 
Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına; 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; başvuracağı bölüm/anabilim 
dalını belirtecekleri başvuru dilekçelerine; YÖK formatlı özgeçmişlerini ve bilimsel çalışmalarını 
içeren 4 takım dosya veya Flash bellek/cd, Lisans Belgesi (Noter Onaylı), Yüksek Lisans, 
Doktora/Uzmanlık Belgesi, varsa Yabancı dil belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı 
dil sınav sonuç belgesi, kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğraf içeren bir dosya ile birlikte 
İlgili Dekanlıklara/Müdürlüklere başvurmaları gerekmektedir. 

İlandaki kadrolara başvuran adayların durumları ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak 
jüriler tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin ilgili Yönetim 
Kurullarında uygun bulunması halinde, birim amirlerinin teklifi, Rektörlük Makamı ve Mütevelli 
Heyetince onaylanmasından sonra sözleşme gerçekleştirilmektedir. Belirtilen şartları taşımayan 
ve başvuru süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. 

İrtibat-Başvuru Adresi:  
- Rektörlük (İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığı) 
- Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 
- Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 
İstanbul Medipol Üniversitesi, Kuzey Yerleşkesi, A Blok, Kavacık Mah. Ekinciler Cad. 

No: 19 Kavacık Kavşağı- Beykoz 34810 İstanbul 
Tel: 444 85 44  
- Tıp Fakültesi 
- Uluslararası Tıp Fakültesi 
- Eczacılık Fakültesi 
- Diş Hekimliği Fakültesi 
- Sağlık Bilimleri Fakültesi 
- İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 
- İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi 
- Eğitim Fakültesi 
- İletişim Fakültesi 
İstanbul Medipol Üniversitesi, Kavacık Güney Yerleşkesi, Göztepe Mah. Atatürk Cad. 

No: 40/16 Beykoz 34810 İstanbul 
Tel: 444 85 44 
- Meslek Yüksekokulu 
İstanbul Medipol Üniversitesi, Haliç Yerleşkesi, Cibali Mah. Atatürk Bulvarı No: 27   34083 

Fatih, İstanbul 
Tel: 444 85 44 8344/1-1 
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Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör ve Doktor Öğretim 

Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26 ve 23. maddelerine ve Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı 

statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır. 

 

FAKÜLTE BÖLÜMÜ KADRO UNVANI ADET 

İletişim Fakültesi 
Görsel İletişim Tasarımı 

Bölümü 
Profesör 1 

Mühendislik Fakültesi 
Elektrik Elektronik 

Mühendisliği Bölümü 
Profesör 1 

İletişim Fakültesi 
Görsel İletişim Tasarımı 

Bölümü 
Doktor Öğretim Üyesi 1 

Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi 1 

Tıp Fakültesi 
Tıbbi Farmakoloji Anabilim 

Dalı 
Doktor Öğretim Üyesi 1 

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ: 

Profesör kadrosu için, başvuracak adayların, 

* 2547 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen şartlar ile başvuracağı bölüm/anabilim 

dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerini, 

* Fotoğraflı özgeçmişlerini, 

* Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini, 

* Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, 

* Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, 

* Erkek adayların askerlik durum belgelerini, 

* Bilimsel yayınlarını, 

* Kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, 

* Yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 

6 (Altı) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy ve 5 adet CD/USB olacak şekilde) Rektörlüğümüze 

teslim etmeleri gerekmektedir. 

* Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümüne başvuracak adayların; “RF Electronics” 

alanında uzman olması şartı aranmaktadır. 

* Görsel İletişim Tasarımı Bölümüne başvuracak adayların; Lisans eğitimini İletişim 

alanında tamamlamış olması, Yüksek lisans eğitimini Görsel İletişim Tasarımı Bölümünde 



19 Ekim 2020 – Sayı : 31279 RESMÎ GAZETE Sayfa : 71 

 

tamamlamış olması, Doktora eğitimini İletişim alanında tamamlamış olması, Doçentliğini İletişim 

Çalışmaları alanında almış olması, Lisans veya Yüksek Lisans veya Doktora eğitimini yurt 

dışında tamamlamış olması gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için; başvuracak adayların, 

* 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim 

dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini, 

* Fotoğraflı özgeçmişlerini, 

* Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini, 

* Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgelerinin noter onaylı suretlerini, 

* Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, 

* Erkek adayların askerlik durum belgelerini, 

* Not ortalamalarını gösterir transcriptlerini, 

* Bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını içeren 4 (Dört) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy 

3 adet CD/USB olacak şekilde) ilgili Dekanlığa süresi içinde teslim edeceklerdir. 

*  Görsel  İletişim  Tasarımı  Bölümüne başvuracak  adayların;  Lisans  eğitimini  Güzel 

Sanatlar veya İletişim alanında tamamlamış olması, Yüksek lisans eğitimini Görsel İletişim 

Tasarım Bölümünde tamamlamış olması, Doktora eğitimini Güzel Sanatlar veya İletişim alanında 

tamamlamış olması, Yurt dışında tasarım ve sanat alanında araştırma ve pratik yapmış olması, 

akademik ortamda en az 5 yıl deneyiminin olması, Disiplinlerarası sanat ve tasarım projelerinde 

proje yöneticisi ve katılımcısı olarak deneyiminin olması gerekmektedir. 

*  Endüstri  Mühendisliği  Bölümüne  başvuracak  adayların;  Sağlık  Alanında  Stokastik  

Modellerin uygulanması konusunda uzman olması şartı aranmaktadır. 

* Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalına başvuracak adayların; Farmakoloji veya Farmasötik 

Kimya konularında Doktora derecesine sahip olması, Reseptör (Protein) Ligand bağlanması ve 

Moleküler Modelleme konularında uluslararası düzeyde çalışmaları olması şartları aranmaktadır. 

Son başvuru tarihi, ilanın yayınlandığı gün dahil olmak üzere 15 günlük sürenin bitimidir. 

Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular 

kabul edilmeyecektir. (Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin 

alınmış olması gerekmektedir. ) 

İlan olunur. 

BAŞVURU ADRESİ: 

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü 

26 Ağustos Yerleşimi ,İnönü Mah., Kayışdağı Cad. 

34755 Ataşehir/İstanbul 

Tel: 0216 578 00 00 8364/1-1 
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Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31.Maddesi ile 09 Kasım 2018 

tarihli, 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 
Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen 
kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır. 

 

Fakülte/Yüksekokul 
Bölüm/Program/ 

Anabilim Dalı 
Kadro Unvanı 

Kadro 
Sayısı 

Nitelik 
ALES/YDS 

Eşdeğeri Puanı 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Ağız Diş ve Çene 
Radyolojisi 

Anabilim Dalı 

Öğretim  
Görevlisi 

1 

Başvuracak adayların; 
* Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olması, 
* Ağız diş ve çene radyolojisi Anabilim Dalında 

doktora programını tamamlamış olması 
beklenmektedir. 

ALES 70 
YDS 80 

Eğitim Fakültesi 

Türk Dili ve 
Edebiyatı 

Öğretmenliği 
Bölümü 

Öğretim  
Görevlisi 

1 

Başvuracak adayların; 
* Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı 

Öğretmenliği lisans mezunu olması, 
* Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalında doktora 

yeterliğini vermiş olması, 
* Türk Dili ve Edebiyatı ya da Türk Dili ve Edebiyatı 

Öğretmenliği alanında en az 2 yıl kadrolu 
çalışmış olması beklenmektedir. 

ALES 70 
YDS 80 

 
Başvuru Bilgileri: 

Duyuru Başlama Tarihi İlanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihtir. 
Başvuru Değerlendirme ve Sınav Takvimi Son Başvuru Tarihi, Başvuru Adresi, Ön 

Değerlendirme Tarihi, Sınav Giriş Tarihi ve 
Detayları, Son Değerlendirme Tarihi 
üniversitemizin www.yeditepe.edu.tr adresinden, 
duyurular bölümünden açıklanacaktır. 

Kabul Edilecek Başvuru Şekli Şahsen veya Posta ile (Başvuru belgeleri hiçbir 
şekilde iade edilmez.) 

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi www.yeditepe.edu.tr 
 
Genel şartlar: 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 
b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 

sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan 
almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme 
ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 

c) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 
hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği 
Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine 
eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir. 

d) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi 

http://www.yeditepe.edu.tr/
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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. 

Özel Şartlar: 
a) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz 

beş yaşını doldurmamış olmak gerekir 
b) Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta 

yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. 
c) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine 

sahip olmak şartı aranır. 
İstenen Belgeler: 
1 - Başvuru dilekçesi, 
2 - Nüfus cüzdanı fotokopisi 
3 - 1 adet fotoğraf, 
4 - Özgeçmiş, 
5 - Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesinin fotokopisi veya e-Devlet çıktısı, (Yabancı 

ülkelerden alınan diplomaların Yetkili makamlarca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.) 
6 - Not ortalamasını gösterir transkript fotokopisi, 
7 - ALES ve Yabancı Dil belgelerinin fotokopileri, 
8 - Erkek adaylar için Askerlik Terhis, Tehir veya Tecil Belgesi 
Önemli Notlar: 
a) Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime 

ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. 
b) Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır. 
c) Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı 
tebligat yapılmayacaktır. 

Muafiyet: 
a) 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. 

b) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki 
öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda 
yabancı dil şartı aranmaz. 8365/1-1 
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hükümlerine göre Üniversitemiz 

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır. 

Unvanı Adet 
Nitelik 

Kodu 
Aranan Nitelikler 

Gider 

Bütçesi 
Sınav Şartı 

Diğer Sağlık 

Personeli 

(Paramedik) 

1 
3005 

Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve 

Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve 

Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım önlisans programlarının birinden 

mezun olmak. 

Özel 

Bütçe 
Ek Madde 2/b (KPSS) 

6506 B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak 

* Nitelik Kodları Devlet Personel Başkanlığınca yayımlanan Nitelik Kod Kılavuzundan 

alınmıştır. 

Genel Şartlar: 

a) Türk vatandaşı olmak, 

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 

c) Gece Nöbeti tutmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak (Hamilelik 

hariç), 

d) Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2018 KPSS Lisans, 2018 KPSS Ortaöğretim ve 

2018 KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış 

olmak, 

e) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak şartlarını taşımak, 

Ayrıca başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B 

maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi 

nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar 

Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih 

tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam 

edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir. 

* Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak 

suretiyle yapılacak yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans 

mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılmaktadır. 

** Sürücü belgesinin Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının personelbasvuru@ 

beun.edu.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. Eksik belgesi olanların başvuruları 

kabul edilmeyecektir. Şahsen veya posta ile müracaatlar kabul edilmeyecektir. 
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İlana başvuracak adayların; ilanın Resmî Gazete’de yayımlanma tarihinden itibaren 15 
gün içinde (Saat: 23:59’a kadar) Üniversitemiz https://w3.beun.edu.tr/ adresinden internet 
ortamında başvurularını yapmaları gerekmektedir. 

İlan sonuçları en geç 5 iş günü içinde Üniversitemiz https://w3.beun.edu.tr/ adresinde ilan 
edilecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımayanların 
tespit edilmesi halinde başvuru yapan adaylardan en yüksek puandan başlamak üzere sırası ile 
yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebligat mahiyetinde olduğundan, ayrıca tebligat 
yapılmayacaktır. 

İşe alınmaya hak kazandığı Üniversitemiz https://w3.beun.edu.tr/ adresi aracılığıyla tebliğ 
edilen adayların göreve başlatılabilmesi için, sonuçların ilanından itibaren en geç 15 gün 
içerisinde aşağıda sayılan evraklarının asılları veya onaylı fotokopileri ile Üniversitemiz Sağlık 
Uygulama ve Araştırma Merkezine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Belgeleri süresi 
içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Belgelerin teslimine müteakip 
sözleşme yapılır. 

Sözleşme için gerekli belgeler 
* 6 Adet Fotoğraf, 
* Sözleşmeli Personel Başvuru Formu, (Üniversitemiz https://personel.beun.edu.tr/formlar/cesitli-

formlar.html adresinden temin edilecektir.) 
* Özgeçmiş, 
* Mezuniyet belgesi, (e-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.) 
* Kimlik Fotokopisi, 
* Adli Sicil Kaydı, (e-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.) 
* Askerlik Durum Belgesi, (e-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.) 
* Geçerlilik süresi dolmamış KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, 
* 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin 7.fıkrası uyarınca “53 üncü madde hükümleri saklı 

kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek ... akıl hastalığı ... bulunmamak.” 
şartını gösterir psikiyatri raporu, 

* Özel Koşul Belgesi (Varsa), 
* Vakıfbank Zonguldak Şubesinden açılan maaş hesabına ait belge 
Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal 

işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. İdaremiz tarafından 
kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

Yapılacak değerlendirmelerde başarılı bulunarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal 
güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 4/a hükümlerine tabi olacaklar ve 
istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve 
usulüne tabi olarak çalışacaklardır. 

Detaylı Bilgi İçin: 
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı P.K. 67100 

İncivez / Zonguldak 
Tel: (0 372) 291 12 07 - 291 11 64 8332/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Antalya AKEV Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

–– Bingöl Üniversitesi Arı ve Doğal Ürünler AR-GE ve ÜR-GE Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Biruni Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– İstanbul Galata Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

–– İstanbul Galata Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

–– İstanbul Galata Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


