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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Abdullah Gül Üniversitesinden:
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/4/2012 tarihli ve 28265 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abdullah
Gül Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-
nununun 14 üncü ve 58 inci maddeleri ile 18/6/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yö-
netmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) Üniversitenin Yönetim Kurulu, işletmeyi idare etmek üzere Yürütme

Kurulu oluşturabilir ve yetkilerini uygun gördüğü ölçüde Yürütme Kuruluna devredebilir. Yü-
rütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör yardımcısı, üç öğretim
elemanı (dekan ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve döner sermaye işletme müdürü olmak
üzere beş kişiden oluşur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – (1) Harcama yetkilisi, bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir birimin en

üst yöneticisi veya anılan görevi yürütmekle görevlendirilen kişidir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Yükseköğretim
Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik, 1/5/2007 tarihli ve
26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.”

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”
MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Abdullah Gül Üniversitesinden:

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Abdullah Gül Üniversitesinde yürütülen li-

sans programlarına öğrenci kabul, kayıt işlemleriyle lisans eğitim öğretimine ve sınavlarına
ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Abdullah Gül Üniversitesinde yürütülen lisans prog-

ramlarına öğrenci kabul, kayıt işlemleriyle lisans eğitim öğretimine ve sınavlarına ilişkin hü-
kümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa kredi transfer sistemini,
b) Fakülte kurulu: Üniversite bünyesindeki ilgili fakülte kurulunu,
c) GPA: Genel ağırlıklı not ortalamasını,
ç) İMS: Abdullah Gül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Prog-

ramı Muafiyet ve Seviye Tespit Sınavını,
d) Kredi: Bir dersin yarıyıl AKTS kredi değerini,
e) Lisans programı: En az sekiz yarıyıllık bir yükseköğretim programını,
f) ÖİDB: Abdullah Gül Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,
g) Rektör: Abdullah Gül Üniversitesi Rektörünü,
ğ) Senato: Abdullah Gül Üniversitesi Senatosunu,
h) Üniversite (AGÜ): Abdullah Gül Üniversitesini,
ı) Üniversite Yönetim Kurulu: Abdullah Gül Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
i) YDYO: Abdullah Gül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,
j) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
k) Yönetim kurulu: Üniversitenin ilgili fakülte yönetim kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim dili
MADDE 5 – (1) Üniversitenin lisans programlarında eğitim öğretim dili İngilizcedir.

Ancak Türkçe veya başka bir dilde yapılması zorunlu olan dersler Senato tarafından belirlenir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

15/4/2012 28265
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(2) Lisans öğrencilerinin programlara kayıtları, İngilizce yeterlikleri belgelendikten
sonra yapılır.

(3) Üniversiteye yerleştirilen öğrencilerden İngilizce dil bilgilerinin yeterli olduğunu,
YDYO’nun önerisiyle Senato tarafından kabul edilen bir dil sınavı ile belgeleyenler, yerleşti-
rildikleri programa kayıt yaptırabilirler. Lisans programlarına yerleştirilen ve kabul edilen öğ-
rencilerden İngilizce yeterliğini belgeleyemeyenler, dil öğrenimi görürler. Yatay geçiş yapan
öğrencilerin İngilizce yeterliklerine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(4) Öğrenimine izin veya kayıt yenilememe nedeni ile üst üste iki yıl (dört yarıyıl) ya
da daha uzun süre ara veren lisans öğrencilerinin yeniden kayıt yaptırabilmeleri için İMS veya
Senato tarafından kabul edilen eş değer bir sınavla İngilizce yeterliklerini belgelemeleri gere-
kir.

(5) Resmî dili İngilizce olan ülkelerin vatandaşlarının İngilizce yeterliklerine, mülakat
ve gerektiğinde yazılı sınav yapılarak YDYO tarafından karar verilir.

(6) Özel öğrenci olmak için başvuranlardan ana dili İngilizce olan veya üniversite eği-
timini İngilizce alanların İngilizce yeterliklerine mülakat ve gerektiğinde yazılı sınav yapılarak
YDYO tarafından karar verilir.

Öğretim süresi
MADDE 6 – (1) Program süresi, azami eğitim öğretim süresi, ek eğitim öğretim süresi,

İngilizce hazırlık programında geçirilen süre; kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ili-
şiklerinin kesilmesi ve öğretim süresine ilişkin hususlarda 2547 sayılı Kanunun 44 üncü mad-
desi hükümleri uygulanır.

(2) İlgili yönetim kurulunca öğrencinin izinli sayıldığı yarıyıllar, program süresine, aza-
mi ve ek eğitim öğretim süresine dâhil değildir.

(3) Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumla-
rında geçirilen yarıyıllar ise program süresine, azami ve ek eğitim öğretim süresine dâhildir.

Eğitim öğretim yılı
MADDE 7 – (1) Bir eğitim öğretim yılı, yarıyıl sonu sınav süreleri hariç olmak üzere,

her biri en az 14 haftalık iki yarıyıldan oluşur.
(2) 1 haftası sınav olmak üzere en çok 8 haftalık yaz okulu düzenlenebilir. Yaz okulunda

ders almak öğrencinin tercihine bağlıdır. Yaz okulunda eğitim öğretime ilişkin esaslar Senato
tarafından belirlenir.

(3) Bir eğitim öğretim yılındaki kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süresi ve ta-
rihleri, akademik takvimle düzenlenir.

(4) Yarıyıllardaki ve yaz okulundaki derslerin haftalık programları ÖİDB koordinas-
yonunda ilgili bölüm başkanlıkları tarafından düzenlenir ve ilan edilir.

(5) Yarıyıllarda ve yaz okulunda verilecek dersler, ilgili bölüm başkanlığı tarafından
belirlenerek ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Bu derslerin grupları, kapasiteleri
ve ölçütlerine ilişkin düzenlemeler ise ilgili bölüm başkanlığı tarafından yapılır.

Lisans programı
MADDE 8 – (1) Bir lisans programı, ilgili bölüm/bölümler tarafından hazırlanır; ilgili

fakülte kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile açılır.
(2) Bir lisans programının müfredatı, ders, laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj

ve benzeri çalışmalardan ve bu çalışmaların yarıyıllara göre dersler şeklinde dağılımından olu-
şur.

(3) Bir programın adı ve eğitim öğretim süresine ilişkin değişiklikler, ilgili bölüm/bö-
lümler tarafından hazırlanır; ilgili fakülte kurulunun önerisi ile Senato tarafından karara bağ-
lanır.

(4) Bir programın müfredatındaki değişiklikler ve öğrencilerin bu değişikliklere intibak
ilkeleri, ilgili bölüm/bölümler tarafından hazırlanır; ilgili fakülte kurulu tarafından karara bağ-
lanır.
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Uluslararası ortak lisans programı
MADDE 9 – (1) AGÜ’de, yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile uluslararası ortak

lisans programları açılabilir.
Yatay geçiş
MADDE 10 – (1) Üniversite ile diğer yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyindeki

programları arasındaki yatay geçişlere ilişkin esaslar ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde
Senato tarafından belirlenir.

Çift ana dal
MADDE 11 – (1) AGÜ’de bir lisans programına kayıtlı öğrenciler, bu lisans progra-

mına ek olarak AGÜ’de başka bir lisans programına da eş zamanlı kayıt yaptırabilirler. Bu
ikinci lisans programı çift ana dal lisans programı olarak adlandırılır. Bu programı tamamlayan
öğrencilere, kayıtlı oldukları lisans programı diplomasına ek olarak çift ana dal lisans diploması
da verilir. Çift ana dal programlarına ilişkin esaslar ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Se-
nato tarafından belirlenir.

Yan dal
MADDE 12 – (1) AGÜ’de bir lisans programına kayıtlı öğrenciler, bu lisans progra-

mına ek olarak AGÜ’de diğer bir lisans programının belirli sayıda dersinden veya disiplinler
arası belirli sayıda dersten oluşan bir yan dal programına kayıt yaptırabilir. Yan dal programı
bir lisans programı değildir. Bu programı tamamlayan öğrencilere bir sertifika verilir. Yan dal
programlarına ilişkin esaslar ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirle-
nir.

Değişim programları
MADDE 13 – (1) Karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde yurt içi veya yurt dışı yükseköğ-

retim kurumları ve AGÜ arasında değişim programları düzenlenebilir. Bu programlara ilişkin
esaslar ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

Sertifika programı
MADDE 14 – (1) Sertifika programlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
Özel öğrenciler
MADDE 15 – (1) Özel öğrenciler, AGÜ’de herhangi bir programa kayıtlı olmayan, sı-

nırlı sayıda derse kaydolarak bu derslerin gereklerini yerine getirmeleri beklenen öğrenciler-
dir.

(2) Özel öğrencilere, diploma veya unvan verilmez sadece aldıkları dersleri ve notları
gösteren bir belge verilir.

(3) Özel öğrenciliğe ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
Lisans programına kabul
MADDE 16 – (1) Lisans programlarına öğrenci kabulü, 2547 sayılı Kanun, ilgili diğer

mevzuat hükümleri ve YÖK kararları çerçevesinde Senato tarafından belirlenen esaslara göre
yapılır.

(2) Yabancı uyruklu öğrenciler ile yurt dışından başvuran öğrencilerin başvuru, kabul
ve kayıt işlemlerine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) Üniversite dışından veya içinden yatay geçiş başvuru ve kabul işlemlerine ilişkin
esaslar ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

Üniversiteye ilk kayıt
MADDE 17 – (1) Lisans programlarına yerleştirilen veya kabul edilen öğrencilerin ka-

yıt işlemleri, akademik takvimde belirtilen tarihlerde ÖİDB tarafından yapılır.
(2) Öğrencilerin Üniversiteye kayıtlarının kesinleşmesi için aşağıdaki koşullar aranır:
a) Türkiye’de bir liseden veya Millî Eğitim Bakanlığı tarafından lise dengi olarak kabul

edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki bir okuldan diploma almaya hak kazandığını gösteren
bir belgeye sahip olmak.

b) Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmek.
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c) Yabancı uyruklular için öğrenim vizesi engeli olmamak.
ç) Üniversitenin ilan ettiği diğer koşulları yerine getirmek.
(3) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı görülerek onayla-

nacak örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına dair işlemler, adayın beyanına
göre yapılır. Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle Üniversiteye kayıt hakkı kazan-
mış olanların belirlenmesi hâlinde kayıtları yapılmaz, kayıt yaptıranların bulundukları yarıyıla
bakılmaksızın kayıtları iptal edilir; kendilerine verilen diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sa-
yılır ve haklarında yasal işlem başlatılır. Bu durumda olanlar öğrencilik statüsü kazanmamış
sayılır ve gelecekte öğrencilikle ilgili hiçbir haktan yararlanamazlar.

(4) Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilere öğrenci kimlik belgesi düzenlenir. Kimlik
belgesinde öğrenciyi tanıtıcı bilgiler yer alır.

(5) İlk kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayanlar, üniversite öğrencisi olma hakkın-
dan vazgeçmiş sayılırlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Süresi içinde kayıt yap-
tırmayanların resmî belge ile kanıtlanan mazeretlerinin kabulüne ve kayıtlarının yapılıp yapıl-
mayacağına Üniversite Yönetim Kurulu karar verir.

Dersler ve kredi değerleri
MADDE 18 – (1) Lisans programlarındaki dersler, zorunlu ve seçmeli dersler olmak

üzere iki gruba ayrılır. Zorunlu dersler, müfredatta tanımlanmış ve alınması gereken derslerdir.
Seçmeli dersler ise sayısı, türü ve ders grupları müfredatta tanımlanan ve seçimi öğrenciler ta-
rafından yapılan derslerdir.

(2) Derslerin adı, kodu, içeriği, kredi değeri, kategorisi, ön koşulları, eş koşulları, ara
sınav ve yarıyıl sonu sınavları ve benzeri özellikleriyle bu özelliklerde yapılacak değişiklikler,
ilgili bölümün önerisi üzerine ilgili fakülte kurulu tarafından karara bağlanır.

(3) Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından uzaktan eğitim ve dijital plat-
formlar yoluyla alınan derslere ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(4) Bir dersin alınabilmesi için ön koşul ve eş koşul dersleri belirlenebilir:
a) Ön koşul dersi; bir dersten önce alınarak en az D veya S notu alınması gereken ders-

tir.
b) Eş koşul dersi; bir dersle birlikte alınması gereken derstir.
(5) Bir dersin alınabilmesi için ön koşul ve eş koşul dersleri dışında ilgili bölüm baş-

kanlığı tarafından ek koşullar da belirlenebilir.
(6) Herhangi bir dersin ön koşulu veya eş koşulu olan bir dersten muaf olunması duru-

munda ilgili dersin ön koşulu veya eş koşulu sağlanmış sayılır.
(7) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile labora-

tuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj ve benzeri çalışmaların haftalık saatleri de dikkate alınarak
oluşturulan AKTS kredisi olarak tanımlanır.

Ders yükü
MADDE 19 – (1) Öğretim planları, yıllık 60 AKTS olmak üzere düzenlenir.
(2) Öğrencilerin bir yarıyıldaki ders yükü, normal ders yükü ile sınırlıdır. Normal ders

yükü 30 AKTS’dir. Normal ders yükü;
a) Öğrencinin talebi ve danışmanın onayı ile genel not ortalaması en az 2,00 olan öğ-

renciler için en fazla 8 AKTS kredisi kadar artırılabilir.
b) Öğrencinin talebi ve danışmanın onayı ile genel not ortalaması en az 2,50 olan öğ-

renciler için en fazla 15 AKTS kredisi kadar artırılabilir.
(3) İngilizce dil dersleriyle ilgili zorunlu haller hariç olmak üzere öğrenciler, kayıt ol-

dukları ilk yarıyılda müfredatta belirtilen ders yüklerini değiştiremezler.
(4) Öğrencilerin bir yarıyıldaki asgari ders yükü, GPA hesabına katılan üç derstir. Ge-

rekçeli durumlarda bu yük, danışmanın ve ilgili bölüm başkanlığının onayı ile azaltılabilir.
(5) Kayıtlı olunan yarıyıl sonunda mezuniyet koşullarını sağlayabilecek öğrenciler için

asgari ders yükü koşulu aranmaz.
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(6) Son yarıyılda “İş Yeri Deneyimi Programı” uygulayan bölümler için 165 AKTS kre-
disini, diğer bölümler için 195 AKTS kredisini tamamlayan öğrencilerin normal ders yükü en
fazla 15 AKTS kredisi kadar artırılabilir.

Lisans programına intibak ve ders sayımı
MADDE 20 – (1) Öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumundan aldığı derslerin kayıtlı

olduğu programa sayım işlemleri, ilgili bölüm intibak komisyonunun kararına istinaden, bölüm
başkanlığının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu tarafından yapılır.

(2) İlgili komisyonlar öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş
yaptığı programın derslerini dikkate alarak, Senatonun belirlediği esaslara göre öğrencinin han-
gi yarıyıla veya sınıfa intibak ettirileceğini tespit eder, varsa öğrencinin alması gereken ilave
derslerden oluşan bir intibak programı ile muaf tutulması gereken dersleri belirler.

Program dışı dersler
MADDE 21 – (1) Program dışı dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu lisans veya çift ana

dal/yan dal programlarının müfredatında yer almayan ancak öğrenci tarafından fazladan alınan
derslerdir. Bu dersler, danışman onayı ile genel not ortalamasına dahil olacak ya da olmayacak
şekilde (NC statüsünde) alınabilir.

(2) Ortalamaya dahil olacak şekilde alınan program dışı dersler bu Yönetmelik hüküm-
lerine tabidir.

(3) Ortalamaya dahil olmayacak (NC statüsündeki) derslerde aşağıdaki hususlar uygu-
lanır:

a) Bu dersler, öğrencinin ilgili yarıyıldaki ders yüküne sayılır.
b) Bir yarıyılda bu statüde en fazla iki adet ders alınabilir.
c) Bu derslerin statüsü, ilgili yarıyıla ait kayıt süreci bittikten sonra değiştirilemez.
ç) Bu dersler, alındığı yarıyılda öğrencinin kayıtlı olduğu programa ya da programlara

saydırılamaz.
d) Bu statüde alınan dersler, aynı statüde ancak bir kez tekrarlanabilir.
e) Bu statüde alınan dersler, alınan harf notu ile birlikte not belgesinde gösterilir.
Yarıyıl kayıtları
MADDE 22 – (1) Öğrenciler her yarıyıl, akademik takvimde ilan edilen etkileşimli ka-

yıt tarihlerinde kayıtlarını yenilemekle yükümlüdür. Ancak lisans programına ilk kez kayıt yap-
tıran öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders ekleme bırakma haftasında da kayıt yaptı-
rabilir. Belirtilen tarihlerde kayıt yaptırmayan öğrenciler kayıtsız duruma düşer ve kayıtlı öğ-
rencilerin yararlandığı haklardan yararlanamazlar.

(2) Yarıyıl kayıt işlemleri aşağıdaki aşamalardan oluşur:
a) Öğrencinin varsa katkı payı veya öğrenim ücretini ödemesi.
b) Öğrencinin ders kaydını yapması.
c) Öğrencinin danışmanı ile görüşerek danışmanından etkileşimli yarıyıl kayıt onayını

alması.
(3) Öğrenciler, müfredatın ilk yarıyılında yer alan dersleri almayı erteleyemezler.
(4) Öğrencilerin yarıyıl kayıtlarında alacakları dersler oluşturulurken ön koşulları sağ-

lamak kaydı ile aşağıdaki öncelik sıralaması kullanılır ancak bu sıralama danışman onayı ile
değiştirilebilir:

a) Tekrarlanması gereken dersler.
b) Daha önceki yarıyıllarda alınması gerekirken alınmamış dersler.
c) Müfredattaki sınıf sıralamasına göre alınması gereken, not yükseltmek amacıyla tek-

rar alınmak istenen ve/veya NC statüsünde alınmak istenen dersler.
(5) Yarıyıl kaydını etkileşimli kayıt tarihlerinde tamamlamış öğrenciler, akademik tak-

vimde belirtilen ders ekleme bırakma tarihlerinde ders ekleme, bırakma ve şube değişikliği ya-
pabilir. Yapılan değişikliklerin geçerli olması için yeniden danışman onayı alınması zorunludur.
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(6) Kayıtsız duruma düşen öğrencilerden yarıyıl kaydını yaptırmak isteyenler, gerek-
çelerini belirterek ve belgeleyerek ilgili bölüm başkanlığına en geç o yarıyılın ders ekleme bı-
rakma süresi bitimine kadar başvurur. Mazereti ilgili yönetim kurulunca uygun görülen ve ge-
rekli kayıt koşullarını sağlayan öğrencinin yarıyıl kaydı ÖİDB tarafından yenilenir.

(7) Kayıtsız duruma düşen öğrenciler daha sonraki yarıyıllarda akademik takvimde ilan
edilen etkileşimli kayıt tarihlerinde kayıt yaptırabilir. Ancak bu öğrencilerin en geç etkileşimli
kayıtların başladığı tarihe kadar bir dilekçe ile ÖİDB’ye başvurmaları gerekir. Başvurular, İn-
gilizce yeterlik, azami süre ve lisans programına intibak açısından bu Yönetmelik hükümleri
çerçevesinde değerlendirilerek işleme alınır.

Dersten çekilme
MADDE 23 – (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları derslerden aşağıda belirtilen kurallara

göre çekilebilirler:
a) Dersten çekilme işlemi, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılabilir.
b) Dersten çekilme için danışmanın onayı gerekir.
c) Bir yarıyıl içinde en çok bir dersten çekilme işlemi yapılabilir.
ç) Öğrenim boyunca en çok dört dersten çekilme işlemi yapılabilir. AGÜ içinde bölüm

değiştiren öğrencilerin önceki programlarına kayıtlıyken çekilmiş oldukları dersler, toplam sa-
yıya dâhil edilir.

d) Müfredatın ilk iki yarıyılındaki derslerden çekilme işlemi yapılamaz.
e) Tekrarlanan, daha önce çekilme işlemi yapılan, NC statüsünde alınan derslerden çe-

kilme işlemi yapılamaz.
f) Bir yarıyılda asgari ders yükü veya altında ders alan öğrencilere dersten çekilme izni

verilmez.
g) Öğrencinin çekildiği dersler, not çizelgesinde W harfi ile gösterilir. Bu dersler not

ortalaması hesabına katılmaz.
Kayıt sildirme
MADDE 24 – (1) Öğrenciler istedikleri takdirde ÖİDB’ye başvurarak kayıtlarını sil-

direbilirler.
(2) Üniversiteden kaydını sildiren veya disiplin cezası nedeniyle Üniversite ile ilişiği

kesilen öğrencilerin diplomalarını veya dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri
için Üniversite tarafından belirlenen kayıt sildirme işlemlerini yapmaları ve mali yükümlülük-
leri (katkı payı veya öğrenim ücreti, yurt, kütüphane borcu ve benzeri) yerine getirmeleri zo-
runludur.

(3) Ön lisans diploması alarak veya mezuniyet koşullarını sağlamadan kayıtlı oldukları
programdan kayıt sildiren öğrenciler, Üniversitedeki tüm öğrencilik haklarını kaybederler ve
öğrenimlerini tamamlamak üzere kayıt sildirdikleri programa tekrar kayıt yaptıramazlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar, Değerlendirme ve Mezuniyet

Derslere devam ve sınavlar
MADDE 25 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara, sınavlara ve öğretim elemanının

gerekli gördüğü diğer akademik çalışmalara katılmak zorundadır.
(2) Öğrencilerin derse devam durumları öğretim elemanı tarafından izlenir.
(3) Öğrencilerin derse devam durumlarının ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına katıl-

maya ve yarıyıl harf notuna katkısı; sorumlu oldukları ara sınav, ödev, küçük sınav, uygulama
ve benzeri çalışmalar ile bunların yarıyıl harf notuna katkısı ve varsa yarıyıl sonu sınavına ka-
tılma koşulları, dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir, ilgili bölüm kurulunda görü-
şüldükten sonra, öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında öğrencilere duyurulur.

(4) Yarıyıl sonu sınavına girme hakkı elde edemeyen öğrenciler, dersi veren öğretim
elemanı tarafından belirlenir ve dersin yarıyıl sonu sınavına alınmaz. Bu öğrencilerin notları F
olarak verilir.
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(5) Öğrenciler, her dersteki yarıyıl içi başarı durumları hakkında dersi veren öğretim
elemanı tarafından bilgilendirilir. Bu bilgilendirmede öğrencilerin kimlik bilgilerinin gizliliği
ilkesi gözetilir.

(6) Yarıyıl sonu sınavı olan derslerde sınav düzenlemesi aşağıdaki şekilde yapılır:
a) Yarıyıl sonu sınavlarının tarihleri ve saatleri, ilgili bölümlerin görüşü alınarak ÖİDB

tarafından düzenlenir ve ilan edilir.
b) İlan edilen sınav tarihleri, ilgili bölüm başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine ÖİDB

tarafından yarıyıl sonu sınav tarihleri içinde olmak koşulu ile değiştirilebilir. Bu işlem, akade-
mik takvimde belirtilen yarıyıl sonu sınav dönemi başlamadan önce yapılır.

(7) Gerekli durumlarda dersler ve sınavlar, hafta içinde mesai bittikten sonra ve/veya
cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.

(8) Sınavların kurallara uygun yapılmasından ilgili öğretim elemanları ve sınav gözet-
menleri sorumludur.

(9) Kayıt yenileme ve/veya ara sınav şartlarını, aşağıda belirtilen nedenle/nedenlerle
yerine getiremeyen öğrencilerin hakları saklıdır:

a) Öğrencinin sağlık kuruluşlarından alacağı rapor ile belgelendirilmesi koşuluyla sağ-
lıkla ilgili mazeretlerinin olması.

b) Öğretimin aksaması sonucunu doğuracak toplumsal olaylar sebebi ile öğrenime YÖK
kararı ile ara verilmesi.

c) Kesinleşmiş bir mahkumiyet hali veya 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yüksek-
öğretim kurumundan süreli uzaklaştırma ya da çıkarma cezası hariç, gözaltına alınan veya tu-
tuklanan öğrencilerin gözaltı ve tutukluluk halinin takipsizlikle sonuçlanması ya da üzerine
atılı suç nedeniyle beraat etmeleri.

ç) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması sureti ile askere alın-
ması.

d) Birinci dereceden akrabanın (anne, baba, kardeş, eş veya çocuğu) ölümü ya da bun-
lardan birinin ağır hastalığı halinde bakacak başka bir kimsenin bulunmadığını belgelendirmesi
koşuluyla eğitimine ara vermek zorunda olması.

e) İlgili yönetim kurulu tarafından kabul edilebilecek diğer durumların ortaya çıkması.
Sağlık raporları ve telafi sınavları
MADDE 26 – (1) Hastalık nedeniyle rapor alan bir öğrenci; raporunu, rapor süresinin

bitiminden itibaren 5 iş günü içinde ilgili bölüm başkanlığına veya yüksekokul müdürlüğüne
teslim eder. Dekanlık veya müdürlük kurallara uygun düzenlenmiş raporları onaylar ve bunların
kopyalarını öğrencinin kayıtlı olduğu derslerin öğretim elemanlarına iletir. Geçerli hastalık ra-
poru olan öğrencilere raporlu olduğu süre içinde yapılan yarıyıl içi ara sınavlarını telafi etme
olanağı tanınır. Telafi sınavının tarihi ve nasıl yapılacağı ilgili öğretim elemanı tarafından be-
lirlenir. Ancak, telafi sınavlarının yarıyıl derslerinin bitiminden önce yapılması ve değerlendi-
rilmesi gerekir. Ara sınavlar dışında, bir yarıyıl içi değerlendirme etkinliğine katılamayan ve
geçerli hastalık raporu olan öğrencilere telafi olanağı verilip verilmeyeceği dersi veren öğretim
elemanının yetkisindedir.

(2) Bir öğrenci, raporlu olduğu süreler içinde yapılan derslere veya sınavlara giremez;
sınava veya başka bir değerlendirme etkinliğine girdiği takdirde aldığı notlar geçersiz sayılır.

(3) Bir dersin yarıyıl sonu sınavı sırasında hastalık raporu olan öğrencilere yarıyıl sonu
harf notlarının verildiği son tarihten en az bir gün önce raporlarını ilgili fakülte dekanlığına
veya yüksekokul müdürlüğüne ulaştırmaları ve süresi içinde telafi sınavına girmek için baş-
vurmaları şartıyla telafi sınavı hakkı verilir. Raporunu zamanında teslim etmeyen veya başvuru
yapmayan öğrencilere telafi sınavı hakkı tanınmaz.

Değerlendirme ve notlar
MADDE 27 – (1) Öğrencilere kayıtlı oldukları yarıyıl sonunda her ders için bir harf

notu verilir.
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(2) Harf notlarına dönüştürmede dersi veren öğretim elemanı bağıl değerlendirme ya
da mutlak değerlendirme yöntemlerinden birini kullanır.

(3) Harf notunun takdirinde öğrencinin ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, yarıyıl içi çalış-
malarındaki başarısı ile ders ve uygulamalara devamı göz önünde bulundurulur.

(4) Muafiyet sınavı yapılacak dersler, muafiyet için gerekli koşullar ve bunların uygu-
lama esasları ilgili akademik kurulun önerisi ile Senato tarafından belirlenir.

(5) Not ortalaması hesaplarına katılan harf notlarının katsayısı, puanı ve statüsü aşağıda
belirtilmiştir:

a)
Harf Notu Katsayı Puan Harf Notu Açıklama

A 4,00 90-100 NA Devamsız
A- 3,67 87-89 W Dersten Çekilme
B+ 3,33 83-86 I Eksik
B 3,00 80-82 T Transfer
B- 2,67 77-79 S Yeterli
C+ 2,33 73-76 U Yetersiz
C 2,00 70-72 P Devam Ediyor
C- 1,67 64-69 EX Muaf
D+ 1,33 56-63
D 1,00 50-55
F 0,00 0-49

NA 0,00 -
b) NA notu, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle başarısız sa-

yılan öğrenciler için dersi veren öğretim elemanı tarafından takdir olunur. NA notu, not orta-
lamaları hesabında F notu gibi değerlendirilir.

(6) Ortalamalara katılmayan notlar aşağıda belirtilmiştir:
a) S (yeterli) notu, ortalamaya katılmayan derslerde başarılı olan öğrencilere verilir.
b) U (yetersiz) notu, ortalamaya katılmayan derslerde başarısız olan öğrencilere veri-

lir.
c) EX (muaf) notu, müfredatta yer alan bazı derslerden muaf olan öğrencilere verilir.
ç) I (eksik) notu, dersi veren öğretim elemanının kabul edeceği geçerli bir nedenle ders

için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere verilir. I notunun, yarıyıl veya yaz okulu
notlarının son veriliş tarihinden itibaren akademik takvimde belirtilen süre içinde harf notuna
çevrilmesi gerekir. Ancak özel durumlarda bu süre en geç bir sonraki yarıyılın etkileşimli ka-
yıtlarının başlama tarihine kadar uzatılabilir ve bu süre sonunda harf notuna çevrilmesi gerekir.
Özel durumlardaki bu işlemler dersin verildiği bölüm başkanlığının önerisi üzerine ve o bölü-
mün bağlı bulunduğu birimin yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirilir. Süresi içinde ilgili öğ-
retim elemanı tarafından harf notuna çevrilmeyen I notu kendiliğinden F veya U notuna dönü-
şür. I notu ile ilgili tarihler akademik takvimde belirtilir.

d) W (dersten çekilme) notu, bir dersten çekilen öğrencilere verilir.
e) P notu bir yarıyıldan çok süren derslerde, son yarıyıldan önceki yarıyıllar sonunda

verilir. Bu not, ortalama hesaplarına katılmaz.
Notların açıklanması, maddi hata düzeltmeleri ve itiraz
MADDE 28 – (1) Yarıyıl sonu harf notları, dersi veren öğretim elemanları tarafından

akademik takvimde belirtilen tarihlerde verilir ve öğrenci bilgi sistemi üzerinden ilan edilir.
(2) Derslere ait tüm değerlendirmeler, yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 iş günü içe-

risinde öğrencilere duyurulur. Yarıyıl içi tüm değerlendirmeler, akademik takvimde belirtilen
yarıyıl sonu sınavları başlangıç tarihinden önce ilan edilir.

(3) Yarıyıl veya yaz okulu sonu notları, dersi veren öğretim elemanının notların son ve-
riliş tarihinden itibaren en geç 10 iş günü içinde bölüm başkanlığına yazılı başvurusu ve ilgili
yönetim kurulunun onayı ile ÖİDB’ye iletilmek suretiyle düzeltilir.
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(4) Öğrenciler tüm değerlendirmelere ve harf notlarına itiraz edebilirler. Öğrenciler iti-
razlarını, notların öğretim elemanı tarafından ilan edildiği tarihten itibaren 5 iş günü içinde
ilgili bölüme yazılı olarak yapabilir. İtiraz ilgili öğretim elemanının görüşü alınarak, birim ta-
rafından oluşturulacak üç kişilik komisyon tarafından incelenir. Sonuç, birim kurulu kararının
ardından ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır. İtirazın incelenmesi ve değerlendirilmesi,
itirazın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde sonuçlandırılır ve öğrenciye bilgi veri-
lir.

Dersten başarılı sayılma ve ders tekrarı
MADDE 29 – (1) F, NA ve U başarısız notlardır.
(2) F, NA, U ve W harf notu alınan dersler, tekrarlanması gereken derslerdir. Tekrarla-

nacak seçmeli derslerin yerine müfredat çerçevesinde başka seçmeli dersler alınabilir. NC sta-
tüsünde alınan derslerde W harf notu hariç alınan başarısız notların tekrarlanması gerekir.

(3) Sadece C, C-, D+ ve D notu alınan dersler alındığı yarıyılı izleyen dört yarıyıl içinde
tekrarlanabilir.

(4) Tekrarlanan derste alınan son not geçerlidir.
Not ortalamaları
MADDE 30 – (1) Her yarıyıl sonunda öğrencilerin yarıyıl sonu not ortalaması ile genel

not ortalaması hesaplanır ve başarı durumları belirlenir.
(2) Bir dersten kazanılan toplam kredi, o dersin AKTS kredi değeri ile yarıyıl sonunda

alınan harf notuna karşılık gelen katsayının çarpımı ile elde edilir.
(3) Yarıyıl not ortalaması, öğrencinin ilgili yarıyılda kayıtlı olduğu ve ortalama hesabına

katılan tüm derslerden kazandığı toplam kredinin, bu derslerin kredi değerlerinin toplamına
bölünmesiyle hesaplanır.

(4) Genel not ortalaması, öğrencinin ilgili yarıyıl da dâhil olmak üzere, o zamana kadar
aldığı ve ortalama hesabına katılan tüm derslerden kazandığı toplam kredinin, bu derslerin
kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle hesaplanır.

(5) Hesaplamalarda elde edilen ortalamalar, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yu-
varlanarak ifade edilir. Yuvarlama işleminde üçüncü hane 5'ten küçükse ikinci hane değişmez,
5 veya 5'ten büyükse ikinci hanenin değeri bir artırılır.

(6) Yaz okulu dönemi sonunda öğrencilerin yaz okulu döneminde kayıt yaptırdıkları
derslerden aldıkları notlar dikkate alınarak genel not ortalamaları yeniden hesaplanır. Takip
eden yarıyıl başında ders kayıtları, öğrencinin güncellenmiş genel not ortalamasına göre belir-
lenen yeni akademik başarı durumuna bakılarak yapılır.

Başarılı öğrenciler
MADDE 31 – (1) Genel ve yarıyıl not ortalaması en az 2,00 olan ve ilgili yarıyılda ba-

şarısız notu olmayan öğrenciler yarıyıl not ortalamalarına göre aşağıdaki şekilde tanımlanır:
a) Azami eğitim öğretim süresi içinde olan ve ilgili yarıyılda ortalama hesabında kul-

lanılan en az üç adet ders alan öğrencilerden yarıyıl not ortalaması 3,50 – 4,00 arasında olanlar
yüksek şeref (high honor), 3,00 – 3,49 arasında olanlar şeref (honor) öğrencisi olarak tanımlanır.
Not ortalaması koşulunu sağlayan ancak ortalama hesabında kullanılan üç adet ders koşulunu
sağlamayanlar başarılı (satisfactory) öğrenci olarak tanımlanır.

b) Azami eğitim öğretim süresi içinde yarıyıl not ortalaması 2,00 – 2,99 arasında olan
veya azami eğitim öğretim süresi dışında olup yarıyıl not ortalaması en az 2,00 olanlar başarılı
(satisfactory) öğrenci olarak tanımlanır.

(2) Genel ve yarıyıl not ortalaması en az 2,00 olan ancak ilgili yarıyılda herhangi bir
dersten başarısız notu olan öğrenciler yeterli (sufficient) öğrenci sayılır.

Başarısız öğrenciler
MADDE 32 – (1) Genel ve/veya yarıyıl not ortalaması 2,00’nin altında olan öğrenciler

başarısız (unsatisfactory) öğrenci olarak tanımlanır.
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Sınamalı öğrenciler
MADDE 33 – (1) Genel not ortalaması iki yarıyıl üst üste 2,00’nin altında olan öğren-

ciler, sınamalı (probation) öğrenci olarak tanımlanır.
(2) Sınamalı öğrenciler, daha önce almadıkları veya W notu aldıkları dersleri alamazlar.

Bu öğrenciler, öncelikle başarısız not (F, NA, U) aldıkları dersler olmak üzere daha önce al-
dıkları dersleri tekrarlarlar. Sınamalı veya başarısız öğrenciler, önceki yarıyıllarda C-, D+ veya
D notu aldıkları derslerden istediklerini tekrarlayabilirler.

(3) Sınamalı öğrenciler, daha önce aldıkları seçmeli bir dersin yerine saydırmak kaydı
ile daha önce almadıkları farklı bir seçmeli dersi alabilirler.

(4) Sınamalı öğrenciler için bu Yönetmelikte yer alan asgari ders yükü ile ilgili hüküm-
ler uygulanmaz.

(5) Sınamalı öğrencilerin başarılı sayılabilmesi için bir sonraki yarıyılda genel not or-
talamasının en az 2,00 olması gerekir.

(6) Yaz döneminde ders almak isteyen sınamalı öğrenciler ile normal öğrenim süresini
aşmış uzatmalı öğrenci statüsündeki öğrencilere bu maddede yer alan yeni ders alınması sınır-
lamasına ilişkin hükümler uygulanmaz.

(7) Sınamalı öğrenciler, bir ek yeni ders veya toplam 6 AKTS kredisini geçmemek şar-
tıyla ek yeni dersler alabilirler.

Mezuniyet koşulları ve tarihi
MADDE 34 – (1) Lisans programından mezun olunabilmesi için aşağıdaki koşulların

sağlanması gerekir:
a) Alınan tüm dersler, en az D veya S harf notu alınarak tamamlanmalıdır. W harf notu

olan ortalamaya dahil edilmiş veya ortalamaya dahil edilmemiş (NC statüsünde) fazladan alınan
dersler mezuniyete engel değildir.

b) En az 240 AKTS kredisi kazanılmış ve genel ağırlıklı not ortalaması (GPA) en az
2,00 olmalıdır.

c) Yurt dışındaki anlaşmalı yükseköğretim kurumları ile yürütülen uluslararası ortak li-
sans programları hariç olmak üzere müfredatın toplam kredisinin en az yarısının AGÜ’de alın-
ması gerekir.

ç) Yurt dışındaki anlaşmalı yükseköğretim kurumları ile yürütülen değişim programları
ve uluslararası ortak lisans programları hariç olmak üzere kayıtlı olunan son iki yarıyılın
AGÜ’de okunması zorunludur.

(2) Lisans programını oluşturan tüm dersleri azami süresi içerisinde alan ancak başarısız
olduğu dersler bulunduğu için mezuniyet koşullarını yerine getiremeyen öğrenciler için 2547
sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

(3) Programlardan mezuniyet tarihi aşağıdaki şekilde belirlenir:
a) Lisans programlarında mezuniyet tarihi, akademik takvimde ilgili yarıyıl veya yaz

okulu için belirtilen harf notlarının ilan tarihidir. Harf notları ilan edildikten sonra, maddi hata
düzeltmesi ve I notunun tamamlanmasını takiben mezun olanlar için mezuniyet tarihi son harf
notunun kesinleştiği tarihtir.

b) Lisans programından mezuniyet hakkı kazanmadan, ön lisans diploması alarak Üni-
versiteden ayrılmak isteyen öğrenciler için mezuniyet tarihi, ön lisans diploması almaya hak
kazanılan yarıyılın harf notlarının ilan tarihidir.

Diploma, sertifika ve diğer belgeler
MADDE 35 – (1) Öğrencilere ve mezunlara verilecek diploma, sertifika ve diğer bel-

geler ile bunların verilme koşulları aşağıda tanımlanmıştır:
a) Lisans diploması: Lisans programından mezuniyet koşullarını sağlayan öğrencilere

verilir.
b) Çift ana dal lisans diploması: Lisans programından mezuniyet hakkı kazanan ve ka-

yıtlı olduğu çift ana dal programında da mezuniyet koşullarını sağlayan öğrencilere verilir.
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c) Ön lisans diploması: Lisans programından mezuniyet hakkı kazanmadan Üniversi-
teden ayrılmak isteyen öğrencilere, başvurmaları ve gerekli kayıt sildirme işlemlerini tamam-
lamaları durumunda verilir. Ön lisans diploması almaya hak kazanmak için kayıtlı olunan lisans
programının müfredattaki ilk dört yarıyılın tüm derslerinden en az D veya S harf notu alınması
ve bu derslerin genel not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir.

ç) Geçici mezuniyet belgesi: Diploma almaya hak kazananlara bir defaya mahsus olmak
üzere verilen ve diploma yerine geçen belgedir.

d) Diploma eki: Akademik ve mesleki yeterliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına
yardımcı olan ve diplomalara ek olarak verilen belgedir.

e) Yan dal sertifikası: Lisans programından mezuniyet hakkı kazanan ve kayıtlı olduğu
yan dal programını da başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir. Bu sertifika, bir diploma de-
ğildir.

f) Not çizelgesi: Öğrencilerin Üniversiteye ilk kayıt oldukları yarıyıldan itibaren her
yarıyılda almış oldukları dersleri, derslerin kredi durumlarını, bu derslerden alınan notları, ilgili
yarıyıl not ortalaması ile genel not ortalamasını ve başarı durumlarını gösteren bir belgedir.

g) Öğrenci belgesi: Öğrencinin Üniversiteye kayıt durumunu gösteren belgedir.
ğ) NAT (Non-Academic Transcript) belgesi: Öğrencinin eğitimi süresince katıldığı ve

AGÜ değerleri kapsamında kendisini geliştirdiği müfredat dışı etkinlik takip belgesidir.
(2) Diploma, sertifika ve diğer belgeler aşağıda belirtilen yetkililer tarafından imzala-

nır:
a) Ön lisans, lisans, çift ana dal diplomaları ve yan dal sertifikası; Rektör, ilgili dekan

veya yüksekokul müdürü ve bölüm başkanı.
b) Geçici mezuniyet belgesi; ilgili bölüm başkanı ve ÖİDB yetkilisi.
c) Diploma eki, not çizelgesi ve öğrenci belgesi; ÖİDB yetkilisi.
ç) NAT belgesi; öğrenci faaliyetleri koordinatörlüğü veya eşdeğeri bir birimin yetkilisi.
(3) Diploma, sertifika ve diğer belgelerde öğrencinin fakültesi, bölümü ve programı

belirtilir.
(4) Lisans ve/veya çift ana dal programlarından 3,00 – 3,49 genel not ortalaması ile

mezun olanlar şeref, 3,50 veya daha yukarı genel not ortalaması ile mezun olanlar yüksek şeref
mezunu olarak tanımlanır. Bu tanımlar diplomalarda belirtilir.

(5) Diploma ve sertifikaların şekli, ölçüleri ve üzerine yazılacak bilgiler Senato tara-
fından belirlenir.

(6) Diploma ve sertifikaların kaybı hâlinde bir defaya mahsus olmak üzere yenisi ha-
zırlanır. Yeni nüsha üzerine “ikinci nüsha” ibaresi konulur.

(7) Mezuniyet tarihinden sonra mezunun adı ve/veya soyadının değişmesi durumunda
diploma ve/veya sertifikaların üzerindeki bilgiler değiştirilmez veya yenileri düzenlenmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Danışman
MADDE 36 – (1) Bölüm başkanlıkları, lisans programına kaydolan her öğrenciye tam

zamanlı öğretim üyeleri ve ders veren öğretim elemanları arasından bir danışman atar.
(2) Danışmanın görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Öğrenciyi her yarıyılda alacağı derslerin seçiminde bilgilendirir ve yönlendirir.
b) Kayıt olunacak dersleri öğrencinin akademik başarı durumuna göre birlikte değer-

lendirdikten sonra yarıyıl kayıt onayı verir.
c) Öğrenciyi, Üniversite yaşamına uyum, mesleki gelişim ve kariyer konularında bil-

gilendirir ve yönlendirir.
Disiplin
MADDE 37 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri Yükseköğretim Kurumları Öğrenci

Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.
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Kopya ve intihal
MADDE 38 – (1) Bir öğrencinin sınavlarda, ödevlerde, raporlarda veya diğer değer-

lendirme etkinliklerinde kopya çektiği, kopyaya teşebbüs ettiği, intihal yaptığı veya Yüksek-
öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde yer alan benzer ihlallerde bulunduğu şüp-
hesi oluşursa o öğrenci hakkında disiplin soruşturması açılır. Soruşturma süresi boyunca söz
konusu değerlendirme etkinliği için not verilmez. Disiplin soruşturması sonunda suçsuz bulu-
nan öğrencinin sınavı değerlendirilir ya da telafi sınavı veya telafi etkinliği düzenlenir. Suçlu
bulunan öğrenciye, aldığı disiplin cezasının yanı sıra, söz konusu sınav veya değerlendirme
etkinliğinden sıfır notu verilir.

(2) Yarıyıl sonu toplam notuna etkisi olan tüm çalışmalar, projeler, laboratuvar raporları,
ödevler ve benzeri değerlendirme etkinlikleri de Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin
Yönetmeliğine göre sınav olarak kabul edilir.

Burs ve yardım
MADDE 39 – (1) Öğrencilere çeşitli kaynaklardan sağlanan bursların ve yardımların

dağıtımına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
Sağlık işleri
MADDE 40 – (1) Öğrencilere verilecek sağlık hizmetlerine ilişkin esaslar Senato ta-

rafından belirlenir.
Katkı payı, öğrenim ücreti ve diğer ücretler
MADDE 41 – (1) Öğrenci, akademik takvimde gösterilen süre içerisinde ilgili mevzu-

atla belirlenen katkı payı veya öğrenim ücretini öder.
(2) Diploma programlarının hazırlık sınıfı eğitiminin birinci yılı sonunda lisans eğiti-

mine başlayamayan ve dört yıllık lisans programlarından normal süre sonunda mezun olamayan
öğrencilerden, ilgili dönem için öngörülen katkı payı ve öğrenim ücreti alınır. Çift ana dal prog-
ramında kayıtlı olan öğrencilerden ise diploma programının öğrenim süresi ve ilave bir yıl so-
nunda bu madde hükümlerine göre katkı payı alınır.

(3) Kayıt yaptırıp kendi isteği ile kaydını sildiren öğrencilerin katkı payı/öğrenim ücreti
geri ödenmez.

İzin
MADDE 42 – (1) Öğrencilerin sağlık, askerlik, yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim

kurumlarında eğitim, maddi ve ailevi nedenler, ulusal veya uluslararası etkinliklerde Üniver-
siteyi veya Ülkeyi temsil ile gözaltı, tutukluluk ve hükümlülük durumları ile ilgili mazeretli
ve izinli sayılma talepleri, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.

Tebligat
MADDE 43 – (1) Öğrenciye her türlü tebligat, öğrencinin resmî kayıtlarda yer alan

posta adresine ve/veya öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilerek
yapılır.

(2) Öğrenci, Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilen iletileri izle-
mekle yükümlüdür.

(3) İletişim bilgileri değişen öğrenciler, değişikliği takiben en geç 15 gün içinde
ÖİDB’ye yazılı olarak başvurarak bilgilerini güncellemekle yükümlüdür.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile YÖK, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 45 – (1) 24/2/2015 tarihli ve 29277 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Abdullah

Gül Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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Bursa Uludağ Üniversitesinden:
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MOZAİK ARAŞTIRMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bursa Uludağ Üniversitesi Mozaik Araştır-

maları 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, Bursa Uludağ Üniversitesi Mozaik Araştırmaları Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin 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 (UMAM): Bursa Uludağ Üniversitesi Mozaik Araştırmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Bursa Uludağ Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Bursa Uludağ Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Türkiye mozaiklerinin tanıtılması, en iyi şekilde ge-

lecek nesillere aktarılması, Türkiye’deki mozaik araştırmalarının planlanmasına olanak sağ-
lanması, Türkiye mozaikleri ile ilgili bir veri tabanı oluşturulması konusunda çalışmalar ya-
pılmasıdır.

(2) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Türkiye’nin zengin mozaik hazinelerini içeren araştırmalar yapmak, ortak projeler

geliştirmek, uygulamak ve kaynak sağlamak.
b) Görevi ile ilgili ulusal-uluslararası kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla veya üniver-

siteler ile işbirliği yapmak ve ortak çalışmalarda bulunmak.
c) Merkez bünyesinde dokümantasyon birimleri kurmak.
ç) Türkiye’nin zengin mozaik envanterini çıkartmak ve bu amaca yönelik Avrupa Birliği

ülkelerinde ilgili enstitüler ile işbirliği yaparak bu konuda ortak inceleme, araştırma ve projeler
geliştirmek; oluşturulacak veri bankası ile özellikle proje çalışmalarına bilgi akışını sağlayacak
hizmetleri sunmak.

d) Mozaik konusu ile ilgili kongre, konferans, seminer, panel, sempozyum, çalıştay,
webinar, sergi ve benzeri toplantılar düzenlemek, basılı yayın yapmak, medyada bilgilendirici
programlar hazırlamak.

e) Türkiye mozaik korpusunun hazırlanması ve yayımlanmasını organize etmek.
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f) Disiplinlerarası bir perspektifle, Türkiye genelinde mozaik ürünlerini incelemek ve
araştırmak için kurtarma kazı çalışmaları yapmak. Mozaiklerin korunmasına katkıda bulunmak
ve gerekli durumlarda, bulundukları yerlerden daha güvenli alanlara nakline yardımcı olmak.

g) Türkiye mozaikleri konusunda kamuoyunun bilinçlenmesini sağlamak ve kamuoyunun
katılımını artırmak amacıyla eğitim çalışmaları yapmak.

ğ) Merkezin amaçları doğrultusunda uzman yetiştirilmesine eğitsel katkı sağlamak.
h) Öğrenci hareketliliğini kolaylaştırmak ve Üniversitenin öğrencilerinin yurt dışı de-

ğişim programlarına katılmalarını teşvik etmek.
ı) Öğretim elemanı hareketliliğini kolaylaştırmak ve karşılıklı değişim gerçekleştirmek.
i) Sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları ve diğer eğitim kurumlarıyla ortak çalış-

malar yapmak, bunlarla birlikte projeler üretmek.
j) Mesleki standartları belirlemek.
k) Kültürel kaynak yönetim sistemleri (koruma, restorasyon, ekonomik dönüşüm ve

benzeri projeler) geliştirmek.
l) Türkiye mozaikleri araştırmaları ve çalışmaları konusundaki boşluğu doldurup, ulusal

politikalar oluşturulmasına da katkıda bulunmak.
m) Merkezin kuruluş amacına yönelik diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri

arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden gö-
revlendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak ve yokluğunda kendisini temsil
etmek üzere, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından en çok 2 kişiyi yardımcısı olarak görev-
lendirilmek üzere Rektöre sunar. Müdür yardımcılarının görev süresi Müdürün görev süresinin
bitimiyle sona erer. Müdür yardımcıları oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına
katılırlar.

(3) Müdür, görevi başında bulunamadığı zamanlarda yardımcılarından birisine vekâlet
yetkisi verir.

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, kurullara başkanlık ederek kurullarda alınan kararları uygulamak.
b) Merkez faaliyetlerinin amacına uygun ve düzenli yürütülmesini sağlamak.
c) Merkezin idari işlerini yürütmek.
ç) Yurt içi ve yurt dışı araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak, Merkezin amaçlarına

uygun projeler üretmek ve yardım sağlamak.
d) Merkezin araştırma ve uygulama faaliyetleri için ortaya çıkan genel ihtiyaçları ve

bunlarla ilgili önerileri Rektöre iletmek.
e) Merkezin yıllık faaliyet raporunun Rektöre sunulmasını sağlamak.
f) Merkezin, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.
g) Merkezi, yurt içi ve yurt dışında temsil etmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu beş üyeden oluşur. Müdür, Yönetim Kurulunun üyesi

ve başkanıdır. Yönetim Kurulunun diğer üyeleri Müdürün teklif ettiği Üniversite öğretim ele-
manları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten üye yeniden
görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle boşalan üyelik için kalan süreyi tamamlamak üzere
aynı usulle yeni üye görevlendirilir.
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(2) Yönetim Kurulu, yılda en az iki defa toplanır. Gerekli durumlarda, Müdürün daveti
üzerine her zaman toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır
ve hazır bulunanların salt çoğunluğuyla karar alır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yö-
nünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amacına uygun olarak çalışma düzenini tespit etmek.
b) Araştırma projeleri üretmek, yürütmek, araştırmacılar tarafından verilen proje tek-

liflerini değerlendirmek, TÜBİTAK, BAP, Kalkınma Ajansları, AB Fonları, ulusal ve uluslar-
arası vakıf/örgüt fonları, büyükelçilik/konsolosluk fonları ve benzeri fonlara proje önerisi ile
başvurmak.

c) Merkezce yürütülen araştırmalarla ilgili araştırmacı ve fikri mülkiyet haklarına ait
esasları, gelirlerin dağılış ve kullanılış şeklini tespit etmek.

ç) Araştırmacıların bilimsel toplantılara katılmak için yapacakları mali destek isteklerini
değerlendirmek.

d) Yılsonu faaliyet raporunu hazırlamak.
e) Bilimsel ve halka açık kurs, seminer, konferans, sempozyum, çalıştay, webinar, sergi

ve benzeri faaliyetler düzenleme konusunda Müdüre yetki vermek.
f) Merkezin araştırma konularında eleman yetiştirmek amacı ile yurt içi ve yurt dışından

burs temin etmek.
g) Danışma Kurulunun önerilerini değerlendirip karar vermek.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu, ilgili konularda çalışmaları bulunan en az 5, en

fazla 25 üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından üç
yıl için görevlendirilir. Danışma Kurulu üyeliğine istekleri halinde Üniversite dışından veya
yurt dışından da üye görevlendirilebilir. Müdür, Danışma Kurulunun başkanıdır.

(2) Danışma Kurulu, Müdür tarafından belirlenen bir tarihte toplanır. Toplantı için ço-
ğunluk aranmaz. Kararlar, toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği
halinde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

(3) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdüre yardımcı olacak görüş ve önerileri oluşturmak.
b) Merkezin yayın faaliyetlerine katkıda bulunmak.
c) Mozaik araştırmaları konusunda sorunları belirleyerek çözüm önerileri oluşturmak.
ç) Yapılacak bilimsel çalışmalara maddi kaynak temin etmek, teknik ve bilimsel destek

sağlamaya çalışmak.
(4) Danışma Kurulu kararları, Merkezin çalışmaları bakımından bağlayıcı bir nitelik

taşımaz.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen
personel tarafından karşılanır.

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

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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Konya Teknik Üniversitesinden:

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/11/2019 tarihli ve 30935 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Konya

Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Harcama yetkilisi, bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir birimin en

üst yöneticisini veya anılan görevi yürütmekle görevlendirilen kişiyi ifade eder.’’

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Konya Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SİNİRBİLİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/12/2014 tarihli ve 29196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk

Üniversitesi Sinirbilim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin bi-

rinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Müdür; tıp fakültesinde görev yapan ve sinirbilim alanında çalışmalar yürüten Üni-

versite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Mü-

dür yeniden görevlendirilebilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/11/2019 30935

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

5/12/2020 31325

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

5/12/2014 29196
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/6/2000 tarihli ve 24072 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüzüncü

Yıl Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin adı “Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği’’ olarak değiştirilmiş, aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 1 – Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu-

nun 14 üncü ve 58 inci maddeleri ile 18/6/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yö-

netmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 3 – Döner sermaye işletmesinin yönetim kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur.

Üniversite Yönetim Kurulu; işletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluşturabilir

ve yetkilerini uygun gördüğü ölçüde Yürütme Kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu, Üni-

versite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör yardımcısı, üç öğretim elemanı (dekan

ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve döner sermaye işletme müdürü olmak üzere beş kişiden

oluşur. Yürütme Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar salt çoğunluk

ile alınır. Yürütme Kurulu, gündem olduğu sürece haftada bir defa; önceden belirlenen gün,

saat ve yerde toplanır. Gerekli hallerde Başkan Yürütme Kurulunu her zaman toplantıya çağı-

rabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 5 – Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 1/5/2007 tarihli ve

26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe

Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/6/2000 24072
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10584 

—— • —— 
İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 10593 

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

 
 10708 
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İstanbul 1. Çocuk Mahkemesinden: 
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 10592 

—— • —— 
İstanbul 3. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 10640 



Sayfa : 22 RESMÎ GAZETE 21 Aralık 2020 – Sayı : 31341 

 

İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10590 

—— • —— 
İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10631 

—— • —— 
İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10632 
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Karaman 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10628 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TADİLAT İŞİ ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL İLE YAPTIRILACAKTIR 

Türk Kızılay Genel Müdürlüğünden: 

 
 10754/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR GÜVENLİK ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ihtiyacı Muhtelif Cins ve Miktar Güvenlik 

Ürünleri, teknik şartnamesine markasına 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 şartname, 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, 25/12/2020 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’te evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgelerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu 

tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün 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. 

 10760/1-1 
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TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK 

SATIŞ İLANI 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Verimli Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Satış 

Komisyonu Başkanlığından:  

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (“Fon”) aşağıda ticaret unvanı belirtilen Şirkete, 

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine, Gaziantep Sulh Ceza Hâkimliklerinin 

muhtelif Değişik İş sayılı kararlarıyla kayyım olarak atanmış; Fon Kurulu Kararı ile “Verimli 

Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün oluşturulmasına ve satışına karar verilmiş olup, bahse 

konu Bütünlük, 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 19 ve 20'nci 

maddeleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 134'üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta 

Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik 

(“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle 

cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde 

(“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır. 

MALİK 

Verimli Plastik Sanayi ve Ticaret AŞ 

TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI 

“Verimli Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”; “Malik”e ait; “Şartname” ekinde detay 

bilgileri belirtilen İzmir ili, Kemalpaşa ilçesi, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesinde bulunan 

144 ada, 20 parsel sayılı, 9.200,84 m2 alanlı taşınmazın 795335/920084 hissesi ile taşınmazda 

bulunan 23 kalem menkulden oluşmaktadır. 

MUHAMMEN BEDEL 

"Verimli Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün muhammen bedeli 12.740.000- 

(Onikimilyonyediyüzkırkbin) TL’dir. 

TEMİNAT 

İhaleye katılabilmek için “Fon”un T. Ziraat Bankası A.Ş Levent Şubesi nezdindeki IBAN: 

TR76 0001 0007 5306 2864 3883 23 no.lu TL hesabına 1.274.000- 

(Birmilyonikiyüzyetmişdörtbin) TL nakit teminatın, “Verimli Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 

Teminat Bedeli” açıklaması ile yatırılması gerekmektedir. Ayrıca nakit teminat dışında; 5411 

sayılı Kanunun 3. maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış TL cinsinden kesin ve süresiz 

teminat mektubu veya teminat cari değerinin %15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet Tahvilleri, 

T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller de teminat olarak kabul edilecektir. 

Ancak “Katılımcı”nın doğrudan ya da dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolüne sahip 

olduğu bankalardan alınan teminat mektubu ihale teminatı olarak kabul edilmeyecektir. 

İHALEYE SON TEKLİF VERME TARİHİ 

“Şartname”de belirtilen idari zarf ve mali zarf içinde verilecek belgeler, üzerlerinde asıl 

veya kopya olduklarını belirten kayıtlarla, 1 (bir) asıl ve 1 (bir) kopya olmak üzere, en geç 

01.02.2021 tarihi saat 16:00’a kadar “Satış Komisyonu”na kapalı ve üzeri imzalı zarf içinde elden 

teslim edilecek ve karşılığında sıra numaralı alındı belgesi verilecektir. Bu tarihten sonra 

verilecek kapalı zarflar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ 

İhale 02.02.2021 tarihinde, saat 14:30’da “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 

Esentepe/İstanbul adresindeki Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali 
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tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (“Kısa 

Liste”) oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecektir. 

KATILIM ŞARTLARI 
1. “Yönetmelik”in 12. maddesinde belirtilen satışa iştirak edemeyecek kişiler ve işbu 

ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olan kişiler ile 
bu kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu gerçek ve tüzel kişiler, 
doğrudan veya dolaylı olarak ihale sürecine katılamazlar. 

2. Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan 
birden fazla tüzel kişi bir grup adına ihale sürecine doğrudan veya dolaylı olarak katılamazlar. 

3. 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun ile yasalaşan 674 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kayyımlık yetkisi Tasarruf Mevduatı Sigorta 
Fonuna devredilen Şirketler ile Fonun kayyım atandığı Şirketler hariç olmak üzere FETÖ/PDY 
terör örgütü kapsamında bulunduğuna veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine 
karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisaki veya 
irtibatı olan gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişilerde ortaklığı bulunanlar ihale sürecine 
katılamazlar. 

4. “Şartname”de belirtilen diğer şartları yerine getirmeyenler 
İNCELEME 
“Şartname” “Satış Komisyonu” tarafından, “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 

Esentepe/İstanbul adresinde ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacaktır. 
“Katılımcılar” satın aldıkları “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi imzalayarak 
ihaleye katılabilirler. “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi satın almak isteyenlerin, 
“Fon”un T. Ziraat Bankası A.Ş Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR25 0001 0007 5306 2864 
3862 34 no.lu TL hesabına 2.000- (İkibin) TL’yi “Verimli Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 
Şartname Bedeli” açıklaması ile yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim 
etmeleri gerekmektedir. “Şartname”nin her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanarak idari 
belgelerle birlikte “Satış Komisyonu”na teslim edilecektir. Yatırılan “Şartname” bedeli hiçbir 
suretle iade edilmez. “Şartname”yi satın alanlar, “Şartname” ve eklerinin onaylı ve eksiksiz olup 
olmadığını kontrol etmek ve bu belgeleri onaylı ve tam olarak teslim aldığına dair imzalı beyanda 
bulunmakla yükümlüdür. 

Tesis Ziyareti 21.12.2020 / 29.01.2021 tarihleri arasında yapılabilecektir. Tesis 
ziyaretinde bulunmak isteyen “Katılımcılar” “Satış Komisyonu”na ıslak imzalı yazı ile müracaat 
edebilirler. 

“Katılımcılar”, “Fon”un T. Ziraat Bankası A.Ş Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR25 
0001 0007 5306 2864 3862 34 no.lu TL hesabına 2.000.- (İkibin) TL’yi “Verimli Plastik Ticari ve 
İktisadi Bütünlüğü Tesis Ziyareti Bedeli” açıklaması ile yatırarak dekont aslı ile imzaladıkları 
“Gizlilik Taahhütnamesi”ni “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri ve “Şartname” satın almış 
olmaları şartıyla “Verimli Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” ile ilgili tesis ziyaretinden 
yararlanabilirler. Her ne sebeple olursa olsun tesis ziyareti için ödenmiş tutarlar iade edilmez. 

İHALE USULÜ 
İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle 

gerçekleştirilecek olup, “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacaktır. “Satış Komisyonu” 
“Şartname”deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren “Katılımcılar” arasından açık 
artırma aşamasına katılmaya hak kazananların “Kısa Liste”sini oluşturur. Kapalı zarf aşamasında 
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verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. “Kurul” en yüksek 
teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç 
teklifi veren mali teklif sahibi arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar 
alabilir. Teklifler peşin bedel olarak Türk Lirası cinsinden verilecektir. 

“Kurul”un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık, 
05.02.2021 tarihinde saat 14:30’da “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul 
adresindeki Konferans Salonunda yapılacaktır. 

GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI 
5411 sayılı Kanun’un 134. maddesi ve “Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 

25. maddesi kapsamına giren borçların, ihalenin “Kurul” tarafından onaylanma tarihine kadar 
“Yönetmelik” doğrultusunda işlemlerin tekemmül ettirilmiş olması ve 6758 sayılı Kanunun 20. 
maddesinin 2. fıkrası kapsamında bu borçların FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya 
irtibatı olmayan kişilerle gerçek mal veya hizmet ilişkisine dayanması şartıyla, “İhale 
Bedeli”nden ödenmesine karar vermeye “Kurul” yetkilidir. 

5411 sayılı Kanun’un 134. maddesi, 6758 sayılı Kanunun 20. maddesinin 2. fıkrası ve 
“Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25. maddesinde düzenlenen şartlara uygun 
olmayan müracaatlar Fon tarafından dikkate alınıp ihale bedelinden ödenmez. 

DİĞER HUSUSLAR 
1- İhale bedeli ve İhale bedelinin %18’i oranındaki KDV ihale sonucunun ihaleyi 

kazanana bildirilmesini müteakiben “Kurul” onayında belirtilen süre içinde Türk Lirası cinsinden 
peşin olarak ödenecektir. 

2- İş bu ihale ilanının Resmi Gazete'de yayımlanması dışında, tüm değişiklikler, ilanlar, 
duyurular ve bildirimler “Fon”un aşağıdaki adresinde bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle 
yapılacaktır. 

3- “Satış Komisyonu”nun “Şartname”de öngörülen süreleri ilan panosuna asmak suretiyle 
değiştirme hakkı saklıdır. 

4- “Verimli Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" kapsamındaki aktif değer ve varlıklar 
üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs) bulunanların, 29.01.2021 tarihine kadar sıra cetveline 
esas bilgilerini “Satış Komisyonu”na bildirmeleri gerekmektedir. 

5- İhale ile ilgili diğer hususlar “Şartname”de yer almakta olup, ihale ile ilgili her türlü 
bilgi “Satış Komisyonu”ndan alınabilecektir. “Satış Komisyonu”nun adresi ve telefonları aşağıda 
belirtilmiştir. 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
Verimli Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 
Satış Komisyonu 
Büyükdere Cad. No:143 
34394 Esentepe – İstanbul 
Tel  :  0 212 340 20 57 
  0 212 340 24 29 
  0 212 340 20 59 
  0 212 340 18 15 
  0 212 340 20 40 
  0 212 340 22 58 
Fax : 0 212 288 49 63 
 10771/1-1 



Sayfa : 28 RESMÎ GAZETE 21 Aralık 2020 – Sayı : 31341 

 

 



21 Aralık 2020 – Sayı : 31341 RESMÎ GAZETE Sayfa : 29 

 

 



Sayfa : 30 RESMÎ GAZETE 21 Aralık 2020 – Sayı : 31341 

 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz akademik birimlerinde 

açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili 
maddelerine göre YÖK-Gelecek Projesi kapsamında “Özellikli ve Öncelikli Alan” ile diğer 
alanlarda öğretim üyesi alınacaktır. 

Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır. Profesör, Doçent ve 
Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların “Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliğine 
Atanma ve Yükseltilme İlkeleri”nde belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir. 

Profesörlük ve Doçentlik kadrosuna başvuracakların; Rektörlük Personel Daire 
Başkanlığına; Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların ilgili birimlere bir dilekçe ve 
ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile başvurmaları gerekmektedir. 

Dosya içeriği; 
- Başvuru için asgari koşulları sağladığına ilişkin beyanname 
- Doktora ve/veya Doçentlik belgeleri (onaylı sureti) 
- Yabancı Dil Belgesi (onaylı sureti) 
- Özgeçmiş 
- Yayın Listesi (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini belirteceklerdir.) 
- TC Kimlik No 
- Fotoğraf (1 adet) 
- Bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icra 

olunan eserleri ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve 
biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans bilim uzmanlığı çalışmaları, Üniversiteler veya 
Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan eserleri 

(Adaylar Profesör kadrosuna 6 takım; Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna           
4 takım dosya ile başvuracaklardır.) 

1 - Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gündür. 
2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
3 - Başvurularda anılan Kanun, Yönetmelik ve İlkelerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin 

ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları işleme konulmayacaktır. 
Not: Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım 

olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, 
tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD, DVD vb.) verebilirler. 

BİRİM/ANABİLİM DALI UNVAN ADET AÇIKLAMALAR 

DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ 

Bilim Tarihi ABD DOÇENT 1 Felsefe konusunda çalışmaları olmak 

ECZACILIK FAKÜLTESİ 
   

Farmasötik Mikrobiyoloji ABD DOÇENT 1 
Farmasötik Mikrobiyoloji alanında doçent unvanı 
almış olmak 

Farmakoloji ABD DOÇENT 1 
Eczacılık Fakültesi mezunu, Farmakoloji alanında 
doçent unvanı almış olup ilgili alanda çalışmalar 
yapmış olmak 

Farmasötik Teknoloji ABD 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Biyoteknolojik İlaç Teknolojileri konusunda 
çalışmaları olmak. 

EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

Zihin Engelliler Eğitimi ABD PROFESÖR 1 
Özel Eğitim alanında doktora yapmış ve aynı 
alanda doçent unvanı almış olmak 
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Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 

ABD 
PROFESÖR 1 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında 

doktora yapmış ve aynı alanda doçent unvanı almış 

olmak 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 

ABD 
DOÇENT 1 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında 

doktora yapmış ve aynı alanda doçent unvanı almış 

olmak 

Eğitim Programları ve Öğretim ABD PROFESÖR 1 
Eğitim Programları ve Öğretim alanında doktora 

yapmış ve aynı alanda doçent unvanı almış olmak 

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 

ABD 
DOÇENT 3 

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında doktora 

yapmış ve aynı alanda doçent unvanı almış olmak 

FEN FAKÜLTESİ 

Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği ABD 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 Bulut Bilişim konusunda çalışmaları olmak 

Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği ABD DOÇENT 1 Kuantum Teknolojileri konusunda çalışmaları olmak 

Biyokimya ABD DOÇENT 1 
Biyomedikal Ekipman Teknolojileri konusunda 

çalışmaları olmak 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

İslam Tarihi ABD DOÇENT 1 

İslam Tarihi alanında doçent unvanı almış olup 

Büyük Selçuklu Dönemi ile ilgili çalışmalar yapmış 

olmak 

Dinler Tarihi ABD DOÇENT 1 
Dinler Tarihi alanında doçent unvanı almış ve Hint 

Dinleri ile ilgili çalışmaları olmak. 

Din Sosyolojisi ABD DOÇENT 1 
Toplumsal değişim süreçleriyle ilgili çalışmaları 

olmak. 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ 

Halkla İlişkiler ABD PROFESÖR 1 
Halkla İlişkiler alanında doçent unvanı almış olup 

ilgili alanda çalışmalar yapmış olmak, 

Radyo ve Televizyon ABD DOÇENT 1 
Medya etiği alanında doktora yapmış olup iletişim 

alanında çalışmalar yapmış olmak 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

Bilgisayar Donanımı ABD 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 Nesnelerin İnterneti konusunda çalışmaları olmak 

Haberleşme ABD 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 Nesnelerin İnterneti konusunda çalışmaları olmak 

Bilgisayar Yazılımı ABD 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 Bulut Bilişim konusunda çalışmaları olmak 

Enerji Mühendisliği ABD 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 Enerji Depolama konusunda çalışmaları olmak 

Kimya Mühendisliği ABD 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Biyoteknolojik İlaç Teknolojileri konusunda 

çalışmaları olmak 

Biyomedikal Mühendisliği ABD DOÇENT 1 
Biyoteknolojik İlaç Teknolojileri konusunda 

çalışmaları olmak 

Biyomedikal Mühendisliği ABD 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Biyomedikal Ekipman Teknolojileri konusunda 

çalışmaları olmak 
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SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

Sosyal Hizmet ABD DOÇENT 1 

Sosyal Hizmet alanında doçent unvanını almış olup 

mülteci ve göçmenler ile ilgili çalışmalar yapmış 

olmak 

Sosyal Hizmet ABD 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 Yaşlılık Çalışmaları konusunda çalışmaları olmak 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

Spor Sağlık Bilimleri ABD PROFESÖR 1 
Spor Bilimleri alanında doçent unvanı almış ve 

çocuk ve egzersiz konusunda çalışmaları olmak 

Spor Sağlık Bilimleri ABD DOÇENT 1 
Spor Bilimleri alanında doçent unvanı almış ve 

yüzme sporu konusunda çalışmaları olmak 

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 

Sayısal Yöntemler ABD PROFESÖR 1 
Nicel karar yöntemleri alanında doçent unvanı almış 

olup ilgili alanda çalışmalar yapmış olmak 

TIP FAKÜLTESİ 

İç Hastalıkları ABD-Geriatri BD DOÇENT 1 Yaşlılık Çalışmaları konusunda çalışmaları olmak 

VETERİNER FAKÜLTESİ 

Veterinerlik Biyoistatistik ABD DOÇENT 1 
Veteriner Fakültesi mezunu ve Biyoistatistik 

alanında doktora yapmış olmak. 

Veterinerlik Doğum ve Jinokolojisi 

ABD 
DOÇENT 1 

Tarım ve Hayvan Biyoteknolojisi konusunda 

çalışmaları olmak 

Dölerme ve Suni Tohumlama ABD 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Tarım ve Hayvan Biyoteknolojisi konusunda 

çalışmaları olmak 

Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve 

İşletmeciliği ABD 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Tarım ve Hayvan Biyoteknolojisi konusunda 

çalışmaları olmak 

ZİRAAT FAKÜLTESİ 

Hayvan Yetiştirme ABD 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Tarım ve Hayvan Biyoteknolojisi konusunda 

çalışmaları olmak 

ADLİ BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

Adli Toksikoloji ABD DOÇENT 1 
Eczacılık Analitik Kimya bilim dalında doçent unvanı 

almış olup ilgili alanda çalışmalar yapmış olmak 

BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 

Biyoteknoloji ABD DOÇENT 1 
Biyoteknoloji ve gıda güvenliği konusunda 

çalışmalar yapmış olmak 

Biyoteknoloji ABD DOÇENT 1 
Biyoteknolojik ilaç teknolojileri konusunda 

çalışmaları olmak 

KÖK HÜCRE ENSTİTÜSÜ 

Kök Hücre ve Yenileyici Tıp ABD DOÇENT 1 
Biyoteknolojik ilaç teknolojileri konusunda 

çalışmaları olmak 

Kök Hücre ve Yenileyici Tıp ABD DOÇENT 1 
Biyomedikal Ekipman Teknolojileri konusunda 

çalışmaları olmak 

NÜKLEER BİLİMLER ENST. 

Medikal Fizik ABD DOÇENT 1 
İleri Fonksiyonel Malzeme ve Enerjik Malzeme 

Teknolojileri konusunda çalışmaları olmak 

 10582/1-1 
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Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. 
Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden 

Atanma Kriterlerini http://www.balikesir.edu.tr adresinde yer alan Personel Daire Başkanlığı’nın 
Mevzuat alt başlığından ulaşılabilir) sağlamaları, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel 
şartları taşımaları gerekmektedir. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası 
Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. 

A-DOÇENT ; BAŞVURU ŞARTLARI 
- Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir 

dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet 
cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan 
istenmektedir), yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer 
belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 
kapsayan 4 takım dosya ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya 
posta yoluyla başvuru yapabileceklerdir. Süresi içinde yapılamayan yada eksik belge ile yapılan 
başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. Postadaki 
gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

B – DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ; BAŞVURU ŞARTLARI 
- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların başvurdukları anabilim dalını 

belirten dilekçelerine özgeçmiş, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans, doktora 
diploma/belgelerinin onaylı örneğini, üniversitemiz kriterlerine göre Merkezi Yabancı Dil 
Sınavlarından en az 55 puan aldıklarına ilişkin yabancı dil belgelerini, 2 adet fotoğraf, hizmet 
cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan 
istenmektedir), Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer 
örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım 
dosya ile birlikte ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabileceklerdir. Süresi 
içinde yapılamayan yada eksik belge ile yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak 
başvurular işleme alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

- 6 ay veya daha fazla Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunanlar Tıp Fakültesi Doktor 
Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramazlar, adayların Devlet Hizmeti Yükümlüsü olmadıklarını   
ya da 6 aydan daha az yükümlülükleri kaldığını belgelendirmeleri zorunludur. 

Adayların başvuru dilekçelerinde T.C. Kimlik Numarası, yazışma adresi, e-posta adresi 
ile telefon numaralarını bildirmeleri gereklidir. İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan 
başvurular geçersiz sayılacaktır. Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten 
itibaren 15 gündür. Profesör unvanı olanlar Doçent kadrolarına, Doçent unvanı olanlar Doktor 
Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramazlar. Başvuruda bulunacak adaylar sadece bir kadroya 
başvurabilirler. 

BİRİMİ 
BÖLÜM/ 

ANABİLİM DALI 
UNVAN ADET

KAD. 

DER. 
AÇIKLAMA 

TIP FAKÜLTESİ 

Cerrahi Tıp Bilimleri 

Böl. Ortopedi ve 

Travmatoloji ABD 

Doçent 1 1 

Pelvis kırıkları konusunda 

deneyimli olmak ve bu 

konuda uluslararası yayınları 

olmak. 

Cerrahi Tıp Bilimleri 

Böl. Göz Hastalıkları 

ABD 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Diyabetik maküla ödeminin 

ülkemizdeki prevalansı ve 

OCT sınıflandırılmasıyla 

sistemik etkenlerin ilişkisi 

üzerine uluslararası 

çalışmaları olmak. 
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Cerrahi Tıp Bilimleri 
Böl. Anestezi ve 

Reanimasyon ABD 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 1 

Pediatrik hastalarda kas 
gevşetici nötralizanlarının 
kıyaslanması ve akut 
pulmoner emboli prognozu 
üzerine çalışmaları olmak. 

Dahili Tıp Bilimleri 
Böl. Tıbbi Genetik 

ABD 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 3 

Tıp Fakültesi mezunu olup, 
Tıbbi Genetik uzmanı olmak. 
Metobolik hastalıklar ve 
nörogelişimsel bozuklukların 
genetiği alanında çalışmaları 
olmak. 

Dahili Tıp Bilimleri 
Böl. Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları ABD 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 3 

Çocuk Enfeksiyon 
Hastalıkları yandal uzmanı 
olmak. Çocuklarda hastane 
enfeksiyonları ve solunum 
yolu virüsleri üzerine 
çalışmaları olmak. 

İLAHİYAT 
FAKÜLTESİ 

Temel İslam Bil. Böl. 
Kelam ve İslam 

Mezhepleri Tarihi 
ABD 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 1 
Mutezile kelamı ve alt kolları 
üzerine çalışmaları olmak. 

MÜHENDİSLİK 
FAKÜLTESİ 

Mekatronik 
Mühendisliği Böl. 

Mekatronik 
Mühendisliği ABD 

Doçent 1 1 

Doçentliğini Mekatronik 
Mühendisliği alanında almış 
olup, sanal eleman kontrolü ve 
akıllı evler konularında 
çalışmaları olmak. 

Makine Mühendisliği 
Böl. Termodinamik 

ABD 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

(Öncelikli ve 
Özellikli 

Alan) 

1 3 
Yapay Zeka ve Makine 
Öğrenmesi konularında 
çalışmalar yapmış olmak. 

Makine Mühendisliği 
Böl. Makine Teorisi ve 

Dinamiği ABD 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

(Öncelikli ve 
Özellikli 

Alan) 

1 2 
Yapay Zeka ve Makine 
Öğrenmesi konularında 
çalışmalar yapmış olmak. 

Mekatronik 
Mühendisliği Böl. 

Mekatronik 
Mühendisliği ABD 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

(Öncelikli ve 
Özellikli 

Alan) 

1 3 
Robotik, Mekatronik ve 
Otomasyon konularında 
çalışmalar yapmış olmak. 

Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği Böl. 

Kontrol ve Kumanda 
Sistemleri ABD 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

(Öncelikli ve 
Özellikli 

Alan) 

1 1 
Robotik, Mekatronik ve 
Otomasyon konularında 
çalışmalar yapmış olmak. 

Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği Böl. 
Elektromanyetik 

Alanlar ve Mikrodalga 
Tekniği ABD 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

(Öncelikli ve 
Özellikli 

Alan) 

1 1 
Kuantum Teknolojileri 
konularında çalışmalar yapmış 
olmak. 

 10609/1-1 
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Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden: 
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin (B) fıkrası uyarınca, giderleri Özel 
Bütçeden karşılanmak üzere Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Hastanesi’nde 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen 
pozisyonlarda toplam 13 (onüç) adet sözleşmeli personel yerleştirmesi yapılacaktır. 

 
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HASTANESİ 
KADRO UNVANI SAYI ÖĞRENİM DURUMU VE ARANAN NİTELİKLER 

HEMŞİRE 9 Hemşirelik lisans programından mezun olmak. 
PSİKOLOG 1 Psikoloji lisans programından mezun olmak. 

DİĞER SAĞLIK 
PERSONELİ 

1 

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ: Dil ve Konuşma Terapisi
bölümü lisans programından mezun olmak veya diğer lisans
eğitimleri üzerine dil ve konuşma terapisi alanında yüksek lisans 
veya doktora yapmış olmak. 

1 
PERFÜZYONİST: Perfüzyon Bölümü lisans programından 
mezun olmak veya diğer lisans eğitimleri üzerine perfüzyon 
alanında yüksek lisans yapmış olmak. 

 
BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR 
GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR 
1) Başvuracak adaylarda 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen genel şartlar aranır, 
2) Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P3) puanı esas alınacaktır. 
3) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış, yahut para 

cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa 
bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak. 

4) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 
5) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alıyor 

olmamak. 
6) 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini 

devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile gece nöbeti tutmasına ve vardiyalı 
çalışmasına engel olabilecek durumu bulunmamak. Yerleşmeye hak kazanan adaylardan sağlık 
raporu istenecektir. 

8) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’ li olarak çalışıyor olmamak. 
9) Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) 

fıkrası uyarınca Kamu kurumlarında istihdam edilenler, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına 
İlişkin Esasların, Yeniden Hizmete Alınma başlıklı Ek 1.Maddesi “Sözleşmeli personelin, hizmet 
sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi 
veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi (Bakanlar Kurulu kararı ile 
belirlenen istisnalar hariç) halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve 
kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez” hükmü gereğince 
başvuramazlar. Bu hükme uygun olmayanlar atanmaya hak kazansalar dahi atamaları 
yapılmayacaktır. 
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10) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz. 
11) Başvuru bitim tarihi itibariyle tüm pozisyonlar için 35 (otuz beş) yaşından gün 

almamış olmak. 
12) Adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacaktır. Sözleşmede belirtilen şartları yerine 

getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir. 
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI 
1) Başvuru işlemleri Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 

(http//personelalimi.uludag.edu.tr) adresinden yapılacaktır. 
2) Adayların bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 7 (YEDİ) gün 

içerisinde başvuru işlemini tamamlamaları gerekmektedir. 
3) Sisteme yüklenen tüm belgelerin ilgili kurumlardan doğrulaması yapılacaktır. 
a) Gerçeğe aykırı belge verdiği/beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği tespit 

edilen adayların başvuruları iptal edilecektir. 
b) Gerçeğe aykırı belge verdiği/beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan 

tespit edilenlerin başvuruları iptal edilecektir. Kendilerine bir ödeme yapılmış ise yasal faizi ile 
tazmin edilecektir. 

c) Diploma denkliği olan kişiler denklik belgelerini pdf formatında tek dosya halinde 
programa yüklemelidirler.  

4) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecektir. Birden fazla 
pozisyona başvuranların başvuruları iptal edilecektir. 

5) Adayların mezuniyet belgeleri/diplomaları kontrol edilecektir. Başvurulan pozisyona 
uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6) Adayların başvuru esnasında oluşturdukları kullanıcı adı ve şifresi ile üye girişi yaparak 
başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını takip etmeleri gerekmektedir. 

7) “Başvuru onay işleminiz tamamlanmıştır” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

8) COVID-19 önlemleri çerçevesinde şahsen, posta veya faks yolu ile yapılan müracaatlar 
kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI  
1) Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. 2020 KPSS (B) grubu 

puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazanan adayların isim listesi Bursa Uludağ 
Üniversitesi web sayfası (www.uludag.edu.tr) adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebligat 
mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

2) Değerlendirme KPSS puan sıralamasına göre yapılacağından adayların KPSS 
puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibari ile önce mezun olmuş olan, diploma 
tarihlerinin de aynı olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilecektir. 

3) Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmamaları, feragat etmeleri 
veya belirtilen şartları taşımadıklarının tespit edilmesi halinde, yerlerine, ilan edilen yedek 
adaylar sırası ile çağırılarak atamaları yapılacaktır. Konu ile ilgili yapılan duyurular web 
sayfamızdan takip edilebilir. (Haklarından feragat etmek isteyenler feragat dilekçesini 
suampersonel@uludag.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir), 

4) Atanmaya hak kazanan yedek adayların asil adayların taşıdıkları şartları yerine 
getirmeleri gerekmektedir. 

5) Atanmaya hak kazanan adayların göreve başlatılabilmeleri için ilan tarihinden itibaren 
10 gün içerisinde Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnsan 
Kaynakları Birimi’ne şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. 

6) İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümler uygulanır. 
 10688/1-1 
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden: 

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCISI 

GİRİŞ SINAVI İLANI 

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununa tabi olarak Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere; “İstanbul 

Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği” hükümlerine göre 

Genel İdare Hizmetleri sınıfında 6 ncı derecede boş bulunan 8 (sekiz) adet Müfettiş Yardımcısı 

kadrosuna memur alınacaktır. 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 

Müdürlüğünün boş bulunan Müfettiş Yardımcısı kadroları için yapılacak başvurularda uyulması 

gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. 

1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanmak 

için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci 

fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. 

1. Türk vatandaşı olmak, 

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 

devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 

fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 

veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya 

askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini 

yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 

6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI: 

1. Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bu 

alanlarda en az dört yıl lisans eğitim veren ve bu okullarla denkliği YÖK tarafından kabul edilen 

yerli ve yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak, 

2. 01/01/2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1986 ve daha sonraki 

doğumlular), 

3. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2019 ve 2020 yılında 

yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu KPSS P48 puan türünden asgari 70 

(yetmiş) ve daha üzeri puan almış bulunmak, 

4.  Müfettiş karakter ve niteliklerine haiz olmak, 

5. Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık yönünden sağlam ve her türlü 

iklim ve yolculuk şartlarına dayanıklı olduğuna dair sağlık raporu almak. (Bu rapor sözlü sınavı 

kazananlardan istenir.) 
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3. BAŞVURU ŞEKLİ VE ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 

Sınava girmek isteyen adaylar, 26/12/2020 - 10/01/2021 tarihleri arasında 

https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru formu dolduracaklardır. 

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle adaylardan istenilen bilgi ve 

belgeler kurum tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden temin edilecektir. 

İlanda belirtilen şartları taşımayan başvurular ile posta ve eposta yolu ile yapılacak 

başvurular işleme alınmayacaktır. 

4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 

İLANI: 

Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar arasından, KPSS puanlarına göre yapılacak 

sıralama sonrasında en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro 

sayısının 20 (yirmi) katı aday (toplamda 160 kişi) yazılı sınava çağrılacaktır. Yazılı sınava 

çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır. 

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 13/01/2021 İstanbul Su ve 

Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü genel ağ sayfasında (https://www.iski.gov.tr/) ilan 

edilecektir. 

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar yazılı sınav giriş belgelerine 18/01/2021 

tarihinden itibaren kurumumuz genel ağ sayfasında (https://www.iski.gov.tr/) üzerinden 

erişebilecektir. 

5. SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE KONULARI 

Adaylar yazılı sınava, kurumumuz genel ağ sayfasında (https://www.iski.gov.tr/) 

sayfasından temin edecekleri giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere T.C. 

kimlik numarası olan nüfus cüzdanı veya geçerlilik süresi devam eden pasaportlarını yanlarında 

bulunduracaklardır. 

Sınav, yazılı (çoktan seçmeli test usulü) ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak 

yapılacaktır. Sınavın yazılı bölümü 25/01/2021 tarihinde Pazartesi günü saat 09.00’da Güzeltepe 

Mahallesi Osmanpaşa Caddesi No: 7 34060 Eyüpsultan İstanbul adresinde bulunan İstanbul Su ve 

Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü C Blok Hizmet Binası’nda yapılacak olup, sözlü sınavın 

tarihi ve yeri ayrıca genel ağ sayfasında (https://www.iski.gov.tr/) duyurulacaktır. 

Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan 

sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak 

kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş 

sayılacaktır. 

Sınavın konuları aşağıda belirtilmiştir. 

1- Hukuk 

a) Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), 

b) İdare Hukuku (Genel Esasları, İdari Yargı, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanunu,) 

c) Medeni Hukuk (Genel Esaslar), 
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d) Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Memur Suçları),  

e) Ceza Muhakemesi Hukuku (Genel Esaslar), 

f) Ticaret Hukuku (Genel Esaslar),  

g) Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), 

2- Ekonomi 

a) İktisat Teorisi (Makro ve Mikro İktisat), 

b) Mikro İktisat 

c) Makro İktisat, 

d) Uluslararası İlişkiler ve Kuruluşlar 

e) Güncel Ekonomik Sorunlar. 

f) Türkiye Ekonomisi 

3- Maliye 

a) Maliye Teorisi (Kamu Gelir ve Giderleri) 

b) Maliye Politikası, 

c) Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları.  

d) Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü 

e) Kamu Borçları 

4- Muhasebe 

a) Genel Muhasebe 

b) Bilanço Analizi ve Teknikleri  

c) Ticari Hesap 

Sınavların sevk ve idare sorumluluğu sınav kuruluna aittir 

Yazılı sınav, çoktan seçmeli test usulüne göre 5 (beş) seçenekli olarak yapılacaktır. Yazılı 

sınavda adaylara Hukuk, Ekonomi, Maliye, Muhasebe sınav grupları için yirmi beşer soru olacak 

şekilde toplam 100 soru sorulacak, soru değeri birer puan olacaktır. Yazılı sınav süresi toplam 

120 dakikadır. 

Sözlü sınavda, adayların; yazılı sınav konuları ve genel kültür bilgilerinin yoklamasının 

yanında zekâ, muhakeme gücü ve konuşma yetenekleri, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve 

mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, bilimsel ve teknolojik gelişmelere 

açıklığı gibi şahsi vasıfları değerlendirilecektir. 

6. YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI 

Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 65 puan almak 

gerekir. Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar, sözlü sınava tabi tutulurlar. 

Yazılı sınavda başarılı olmayanlar sözlü sınava alınmazlar. 

Yazılı sınav sonuçları 01/02/2021 tarihinde İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 

Müdürlüğü genel ağ sayfasında (https://www.iski.gov.tr/) duyurulacaktır. Bu duyuruda sözlü 

sınavın yeri ve zamanı da belirtilecektir. Yazılı sınavı kazananlara yazılı olarak bildirim 

yapılmayacak olup wep sayfasındaki duyuru tebligat sayılacaktır. 

Yazılı sınavda başarılı olup sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar sözlü sınav giriş 

belgelerine 05/02/2021 tarihinden itibaren kurumumuz genel ağ sayfasında 

(https://www.iski.gov.tr/) üzerinden erişebilecektir. 
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7. SÖZLÜ SINAV 

Sözlü Sınavda adaylara Sınav Kurulu Üyelerinin her biri tarafından 100 tam puan 

üzerinden not verilir. Verilen bu notların ortalaması sözlü sınav notunu oluşturur. Sözlü sınavda 

başarılı sayılabilmek için alınacak notun 100 tam puan üzerinden en az 65 puan olması 

gerekmektedir. 

8. MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV NOTU VE SONUCUNUN DUYURULMASI 

Giriş sınavı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav 

puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, kadro 

sayısından fazla olursa giriş sınav notu yüksek olanlar tercih edilir. Diğerleri için sınav sonuçları 

kazanılmış hak sayılmaz. 

Adayların başarı dereceleri tespit edilirken, giriş sınav puanlarının eşit olması halinde, 

yazılı sınav puanı yüksek olan aday; yazılı sınav puanlarının da eşit olması halinde, başvuru 

yaptığı KPSS puanı yüksek olan aday öncelik kazanır. 

Yapılan değerlendirme sonucunda sınav sonuçları başarı sırasına göre kadro sayısı kadar 

asıl ve yedek olarak kurumumuz genel ağ sayfasında (https://www.iski.gov.tr/) ilan edilecektir. 

Sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından tutanakla tespit edilir. Sınavı başaranlara İdare tarafından 

yazılı olarak tebligat yapılacaktır. 

9. SONUÇLARA İTİRAZ 

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin kurumumuz genel ağ sayfasında 

(https://www.iski.gov.tr/) ilanından itibaren beş iş günü içinde yazılı olarak, Güzeltepe Mahallesi 

Osmanpaşa Caddesi No: 7 34060 Eyüpsultan İstanbul adresinde bulunan İstanbul Su ve 

Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne (6. Kat, 602 nolu 

oda) itiraz edilebilir. 

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ve adayın T.C. kimlik numarası, imza ve adresi 

olmayan dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

10. MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞINA ATAMA 

Giriş sınavını kazanan aday, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde atamaya teşkil olacak 

belgeler ile birlikte İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne müracaat etmediği takdirde hakkını 

kaybeder. Yerlerine yedek listedeki adaylardan sıra ile atama yapılır. 

11. DİĞER HUSUSLAR 

Sınavı kazanan adaylardan atamaya teşkil etmek üzere istenilecek belgeler için 

kurumumuzun genel ağ sayfasında (http://www.iski.gov.tr) ayrıca bir ilan yayımlanacaktır. 

Başvuru aşamasında veya sonrasında gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulundukları 

tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilerek ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu’nun hükümleri 

uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

İlan Olunur. 10711/1-1 
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İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden: 
Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programlarına, 
A) 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim 

Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi 
kadrolarına Öğretim Elemanı alınacaktır. 

B) Meslek Yüksekokulumuz “Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönergesi”nde 
aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş 
Kanunu hükümlerine tabi olarak Meslek Yüksekokulumuza Öğretim Üyesi alınacaktır. 

A-1 ) Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: 
1- Başvurdukları Programı belirten dilekçe, (Başvuru Dilekçesi www.kavram.edu.tr adresinden 

temin edilebilir.) 
2- Başvurdukları programı gösteren Öğretim Görevlisi Başvuru Formu (Öğretim Görevlisi 

Başvuru formu www.kavram.edu.tr adresinden temin edilebilir.) 
3- YÖK formatında Özgeçmiş, 
4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisinin ön yüzü, 
5- Erkek Adaylar için askerlik belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belge) 
6- Lisans/Lisansüstü onaylı mezuniyet/diploma fotokopileri 
7- Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim 

Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin onaylı örneği. 
8- Lisans ve Yüksek Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği veya örneğinin 

fotokopileri 
9- ALES Belgesi 
10- 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı) 
11- Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı 

belge) 
12- Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) alınan Hizmet Dökümü (e-Devlet üzerinden 

alınan barkodlu belge) 
13- ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet 

belgesi ve atama olur yazısı. (e-Devlet üzerinden alınan belge) 
ÖNEMLİ NOTLAR 
1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak 
2- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili mezuniyet 

bölümünden ALES' ten en az 70 puan almış olmak 
3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 

hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim 
Kurulu kararıyla belirlenir. 

4- Başvurular şahsen ya da posta ile kabul edilecektir. 
NOT: ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU, SINAV GİRİŞ YERİ VE SAATİ, NİHAİ 

DEĞERLENDİRME SONUÇLARI MESLEK YÜKSEKOKULUMUZ WEB ADRESİNDE 
(www.kavram.edu.tr) YAYINLANACAKTIR. BU DUYURU TEBLİGAT NİTELİĞİNDE 
OLUP, ADAYLARA AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR 

B-1 ) Dr. Öğr. Üyesi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: 
Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu dilekçe ve Öğretim 

Üyesi Başvuru Formunun ekinde YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler 
(onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve 
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çalışmalarını kapsayan dosya ve cd.yi ilgili yönerge gereği hazırlayacak (5 takım) vermeleri 
gerekmektedir. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır. 

Başvurular bu ilanın Resmî Gazete ’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde İzmir 

Kavram Meslek Yüksekokulu Personel İşleri Birimine şahsen yapılabilecektir. Eksik belge ile 
yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için 
gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Personel İşleri Biriminden öğrenilecektir. 

Başvuru ve Sınav Yeri: Oğuzlar Mahallesi 1251/2 Sokak No: 8 Basmane / Konak İZMİR 

SINAV TAKVİMİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İÇİN 

İLK BAŞVURU TARİHİ 21.12.2020 

SON BAŞVURU TARİHİ 04.01.2021 

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ 05.01.2021 

SINAV GİRİŞ TARİHİ 07.01.2021 

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ 08.01.2021 

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi www.kavram.edu.tr 

PROGRAM 
KADRO 
SAYISI 

UNVAN İLAN ŞARTI 

GRAFİK TASARIMI 1 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 

Grafik, Grafik Tasarım, Grafik 
Tasarımı alanında Sanatta Yeterlilik 

yapmış olmak ve bu alanda 
çalışmaları bulunmak. 

UYGULAMALI 

İNGİLİZCE 
ÇEVİRMENLİK 

1 
ÖĞRETİM 

GÖREVLİSİ 

İngilizce Öğretmenliği, Çeviribilim 

(İngilizce), Mütercim ve Tercümanlık 
(İngilizce), İngiliz Dili ve Edebiyatı 

alanlarının birinde lisans mezunu 
olup, Çeviribilim (İngilizce), 

Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) 
alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış 

olmak. 

TIBBİ 
GÖRÜNTÜLEME 

TEKNİKLERİ 

2 
ÖĞRETİM 

GÖREVLİSİ 

Tıp Fakültesi mezunu olup Radyoloji 

alanında uzmanlığını almış olmak 

DİYALİZ 1 
ÖĞRETİM 

GÖREVLİSİ 

Tıp Fakültesi mezunu olup, en az bir 

(1) yıl Diyaliz alanında tecrübeli 
olmak veya Hemşirelik Bölümü lisans 

mezunu olup, Sağlık Bilimleri 
Enstitüleri bünyesindeki anabilim 

dallarından birinde Tezli Yüksek 
Lisans yapmış olmak ve 

belgelendirmek kaydıyla lisans 
sonrası Diyaliz alanında en az bir (1) 

yıl tecrübeye sahip olmak. 

Duyurulur. 10581/1-1 
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Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Kafkas Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Sağlık Araştırma ve 

Uygulama Hastanesinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi 

kapsamında 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında 

Uygulanacak Usul Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) 

aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterildiği şekilde Engelli Sürekli İşçi ve Kamu 

Kurum Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde 

Yararlananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 

hükümleri kapsamında Eski Hükümlü Sürekli İşçi alımı yapılacaktır. 

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İş-Kur internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. 

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak, İŞKUR hizmet 

noktalarında ve Alo 170 hattı üzerinde 21-25 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Şahsen 

veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

 

Çalıştırılacak 

Hizmet Türü 

Kadro 

Sayısı 
Yöntem İlan Şartı 

Sürekli İşçi 

(Engelli Temizlik 

Görevlisi) 

1 

NOTER 

KURASI 

+ SÖZLÜ 

SINAV 

*En az ilköğretim, en çok ortaöğretim (lise ve dengi) 

mezunu olmak, 

*Engelli sağlık kurulu raporuyla en az %40 engelli olduğunu 

belgelemek. 

*KARS il ve ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak, 

*Başvurunun son günü itibariyle 18 yaşını 

tamamlamış-35 yaşını doldurmamış olmak, 

*Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına ataması yapılacaktır. 

Sürekli İşçi 

(Eski Hükümlü 

Temizlik) 

2 

NOTER 

KURASI 

+ SÖZLÜ 

SINAV 

*En az ilköğretim, en çok ortaöğretim (lise ve dengi) 

mezunu olmak, 

*Temizlik işi yapmaya engel olacak sağlık sorunu olmamak, 

*KARS il ve ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak, 

*Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya 

Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi 

Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik’in 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının 

(a) bendinde tanımlandığı şekilde eski hükümlü veya 4’üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde 

tanımlandığı şekilde terörle mücadelede malul 

sayılmayacak şekilde yaralanan olmak ve belgelendirmek. 

*Başvurunun son günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış-35 yaşını 

doldurmamış olmak, 

*Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine 

ataması yapılacaktır. 
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GENEL ŞARTLAR 

1)2547 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe 

Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun 

hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak, 

2)18 yaşını tamamlamış olmak, 

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu 

düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve 

casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, 

hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı 

değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 

4) Temizlik Görevlisi (Engelli) için; Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle 

bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi 

nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri 

olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan 

kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğunu sağlık raporu ile 

belgelendiren olmak, 

5) Temizlik Görevlisi (Eski Hükümlü) için; Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine 

karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, 

Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından 

mahkum olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis 

cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 

sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan 

malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını 

tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan 

eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendiren olmak, 

Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yararlanan için; 21/06/21927 tarihli ve 

1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/06/1927 tarihli 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek 

Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve 

tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yararlananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede 

yararlandığını gösteren komutanlık yazısı ile belgelendiren olmak, 

B) KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ VE YERİ, KURA SONUCU 

Temizlik Görevlisi (Eski Hükümlü) 

Sınava alınacak asıl adayların listesi; Kars Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün 

gönderdiği ve başvuruda bulunanların tamamının yer aldığı listeleri ile öncelik hakkına sahip 

olarak İş Kurumu tarafından gönderilenler arasından açık iş sayısının 4 (dört) katı olarak kura 

çekimi sonucu belirlenir. Kura ile ayrıca açık iş sayısının 3 (üç) katı oranında da yedek liste 

oluşturulur. 

Temizlik Görevlisi (Engelli) 

Sınava alınacak asıl adayların listesi; Kars Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün 

gönderdiği ve başvuruda bulunanların tamamının yer aldığı listeleri ile öncelik hakkına sahip 

olarak İş Kurumu tarafından gönderilenler arasından açık iş sayısının 4 (dört) katı olarak kura 

çekimi sonucu belirlenir. Kura ile ayrıca açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında da yedek liste 

oluşturulur. 
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Kura İşlemi: 

Kura işlemi yönetmelik gereği noter huzurunda 12.01.2021 tarihinde Saat: 10.00 da 

Kafkas Üniversitesi Ahmet ARSLAN Kültür ve Kongre Merkezi Salonunda yapılacaktır. Adaylar 

istemeleri halinde kura çekimini izleyebileceklerdir. Ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle kura 

çekimini izlemek üzere salona sınırlı sayıda aday alınacaktır. (adayların maskeli olarak gelmesi 

zorunludur) Ayrıca kura çekimi üniversitemiz web sayfasından canlı olarak yayımlanacaktır. 

Kura sonucu ve kuradan sonraki tüm süreçlere ilişkin takvim www.kafkas.edu.tr internet 

adresinden ilgililere duyurulacak ve ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

D) İŞE GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER 

1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

2. 6 adet vesikalık fotoğraf 

3. İkametgah Belgesi (Karekodlu veya barkodlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.) 

4. Adli Sicil Belgesi (Karekodlu veya barkodlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.) 

5.Diploma veya mezuniyet belgesi (Karekodlu veya barkodlu e-Devlet çıktısı kabul 

edilecektir.) 

6. SGK’dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (Karekodlu veya barkodlu 

e- Devlet çıktısı kabul edilecektir.) 

7. Erkek adaylar için Askerlik durumlarını gösterir belge (Karekodlu veya barkodlu 

e- Devlet çıktısı kabul edilecektir.) 

8. Eski Hükümlü atanmaya hak kazanan adayların mesleği yapmaya herhangi bir engeli 

bulunmadığına dair tam teşekküllü hastaneden alınmış Sağlık Raporu 

9. Engelli kadrosu için adayların ilgili mevzuata göre %40 oranında engelli olduğunu 

gösteren sağlık kurulu raporu, 

10. Eski Hükümlü kadrosu için eski hükümlü belgesi veya malul sayılmayacak şekilde 

yararlanan olduğunu gösterir sağlık raporu ve terörle mücadelede yararlandığı gösteren 

komutanlık yazısı fotokopisini ibraz etmeleri gerekmektedir. 

C) ATAMA İŞLEMLERİ 

1. Kura sonucunda açık iş sayısının 4 (dört) katı asıl ve aynı sayıda yedek aday 

belirlenecektir.(Eski Hükümlü adaylar için 3 katı oranında yedek üye belirlenecektir.) Kura ve 

sözlü sınav sonucunda belirlenen adayların ataması yapılanlardan işe başlamayanlar ile atanma 

şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine yedek listenin ilk 

sırasındaki kişiden başlamak suretiyle atama yapılabilecektir. 

2. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, 

yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri 

yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların 

nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve 

başlatılmayacaktır. 

D) GERÇEĞE AYKIRI BEYAN 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin 

sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. 

Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet 

Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

 10722/1-1 
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesi) ne bağlı 
Samsun ili ve ilçelerindeki bağlı birimlerde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi 
Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu 
(İş-Kur) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde sürekli işçi alımı 
yapılacaktır. 

KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 

Çalıştırılacağı 
Hizmet Türü 

Kadro 
Sayısı 

Cinsiyet 
Alınma 

Yöntemi 
Özel Koşullar 

Koruma ve 
Güvenlik 

Hizmetleri 
2 Erkek 

Noter Kurası 
ile 

*Lise ve dengi okul mezunu olmak. 

*Başvurunun son günü itibariyle 30 
yaşını bitirmemiş olmak. 
*Geçerli Özel Güvenlik Eğitim 
Sertifikasına/Belgesine sahip olmak. 
(Silahsız) 
*Askerliğini yapmış olmak. 
*Güvenlik işi yapmaya engel olacak 
sağlık sorunu olmamak. Tam Teşekküllü 
Hastaneden 5188 sayılı Kanuna göre 
alınmış Sağlık Kurulu Raporu bulunmak.

*Belgelendirmek şartıyla Samsun ili ve 
ilçelerinde başvuru tarihi itibariyle 
ikamet ediyor olmak 
*En az 175 cm ve üzerinde boya sahip 
olmak. Boyunun cm. olarak ifadesinin 
son iki rakamının, ± 20 kg. aralığında 
ağırlıkta olmak. 

 
Çalıştırılacağı 
Hizmet Türü 

Kadro 
Sayısı 

Cinsiyet 
Alınma 

Yöntemi 
Özel Koşullar 

Koruma ve 
Güvenlik 

Hizmetleri 
1 Kadın 

Noter Kurası 
ile 

*Lise ve dengi okul mezunu olmak. 
*Başvurunun son günü itibariyle 30 
yaşını bitirmemiş olmak. 
*Geçerli Özel Güvenlik Eğitim 
Sertifikasına/Belgesine sahip 
olmak.(Silahsız) 
*Güvenlik işi yapmaya engel olacak 
sağlık sorunu olmamak. Tam Teşekküllü 
Hastaneden 5188 sayılı Kanuna göre 
alınmış Sağlık Kurulu Raporu 
bulunmak. 
*Belgelendirmek şartıyla Samsun ili ve 
ilçelerinde başvuru tarihi itibariyle 
ikamet ediyor olmak 

*En az 170 cm ve üzerinde boya sahip 
olmak. Boyunun cm. olarak ifadesinin 
son iki rakamının, ±  20 kg. aralığında 
ağırlıkta olmak. 



21 Aralık 2020 – Sayı : 31341 RESMÎ GAZETE Sayfa : 47 

 

TEMİZLİK HİZMETLERİ 

Çalıştırılacağı 

Hizmet Türü 

Kadro 

Sayısı 
Cinsiyet Alınma Yöntemi Özel Koşullar 

Temizlik 

Hizmetleri 
1 Erkek/Kadın Noter Kurası ile 

*Lise ve dengi okul mezunu olmak. 

*Başvurunun son günü itibariyle 30 

yaşını bitirmemiş olmak. 

*Temizlik işini yapmaya engel olacak 

sağlık sorunu olmamak. 

*Belgelendirmek şartıyla Samsun ili ve 

ilçelerinde başvuru tarihi itibariyle 

ikamet ediyor olmak 

BAŞVURU ŞEKLİ YERİ VE ZAMANI 

İlan şartlarını taşıyan adaylar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içinde 

iskur.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak ya da İŞKUR 

Müdürlüklerinden başvuruda bulunabileceklerdir. 

Adaylar başvuru bitimi tarihinden itibaren iş ve işlemlerini www.omu.edu.tr internet 

adresinden takip edeceklerdir. 

GENEL ŞARTLAR 

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. 

- 18 yaşını tamamlamış olmak. 

- Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan(bölümden/programdan) son başvuru 

tarihi itibariyle mezun olmak. 

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almıyor olmak. 

- Göreve başlayacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (ruhsal ve 

fiziksel) olmaması gerekmektedir. Başvuran adaylar bu şartları kabul etmiş sayılacaktır. (atamaya 

hak kazanan adaylardan istenecektir.) 

- Adayların yirmidört saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve iç/dış mekanlarda 

çalışmasına engel durumunun olmaması. 

-İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok 2 (iki) ay olup, deneme süresi içinde başarısız 

olanların iş akdi bildirim süreleri beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir. 

- Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir. 

(Başvuru yapan adayların başvuru sürecini Üniversitemiz internet adresinden takip etmeleri önem 

arz etmektedir.) 

- Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya 

meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 

- Başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayının 4 (dört) katı kadar da 

yedek aday doğrudan kurayla belirlenir. 

Asıl adaylardan herhangi bir sebeple işe başlamayan veya gerekli şartları taşımayanların 

olması halinde noter sırasındaki yedek adaylardan alım yapılacaktır. 
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- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin 

işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye 

kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan 

malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 

KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARININ AÇIKLANMASI 

1. Kura işleminin yeri ve zamanı www.omu.edu.tr internet adresinden ayrıca 

duyurulacaktır. 

2. Kura sonucu ve kuradan sonraki tüm süreç www.omu.edu.tr internet adresinden 

ilgililere duyurulacaktır. 

3. Noter kura çekilişi www.omu.edu.tr internet adresinden canlı olarak yayınlanacaktır. 

Kuraya katılmak isteyen adaylara Covid-19 salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uymaları 

şartıyla izin verilecektir. 

İŞE GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER 

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

- 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf 

- İkametgah Belgesi (Karekodlu veya barkodlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.) 

- Adli Sicil Belgesi (Karekodlu veya barkodlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.) 

- Diploma veya mezuniyet belgesi (Karekodlu veya barkodlu e-Devlet çıktısı kabul 

edilecektir.) 

- SGK’dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (Karekodlu veya barkodlu 

e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.) 

- Erkek adaylar için Askerlik belgesi (Karekodlu veya barkodlu e-Devlet çıktısı kabul 

edilecektir.) 

- Aile Hekiminden alınacak Durum Bildirir Sağlık Raporu (Koruma ve Güvenlik 

Hizmetlerine atananlar özel şartlar bölümünde belirtilen sağlık kurulu raporunu ibraz 

edeceklerdir.) 

ATAMA İŞLEMLERİ 

- Başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday 

doğrudan kurayla belirlenecek olup, asıl adaylardan herhangi bir sebeple işe başlamayan veya 

gerekli şartları taşımayanların olması halinde noter sırasındaki ilk yedek adaydan başlamak üzere 

atama yapılacaktır. 

- Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, 

yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri 

yapılmayacaktır. Sehven atama yapılmış olsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Gerçeğe aykırı 

beyanda bulunduğu tespit edilenlerin Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, 

Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

- Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili adaylara herhangi bir tebligat yapılmayacak olup, 

bilgilendirme işlemleri www.omu.edu.tr internet adresinden yapılacaktır. 

Başvuru Yeri: Samsun İş-Kur İl Müdürlüğü veya iskur.gov.tr internet adresinden 

yapılacaktır. 10538/1-1 
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Sahil Güvenlik Komutanlığından: 

DEVLET MEMURU ALIM İLANI 

 Başvurular, 28 Aralık 2020-05 Ocak 2021 tarihleri arasında 

https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-

Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme 

kılavuzuna, www.sg.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecektir. 

DEVLET MEMURU ALIMI BAŞVURU KOŞULLARI 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartlara 

sahip olmak. 

2. Sahil Güvenlik Komutanlığı 2020 Yılı Devlet Memuru Alımları Bilgilendirme 

Kılavuzu'nda ilan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını 

taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSS'ye girmiş olmak. 

3. "Hizmetli" unvanında yapılacak başvurularda 2020 yılı KPSS sınavına ait KPSSP94 

puan türü; diğer unvanlardaki başvurularda ise 2020 yılı KPSS sınavına ait KPSSP03 puan türü 

kullanılacaktır. 

4. Başvuru bitiş tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış 

(05 Ocak 2003 ve daha önce doğanlar başvurabilir.) 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 36 yaşından 

gün almamış olmak (01 Ocak 1986 ve daha sonra doğanlar başvurabilir). 

5. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi 

görevlerde çalışmamış olmak ve sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş veya 

sözleşmeli er olarak sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak. 

6. Sınavlarda başarılı olan adaylar için sevk edilecekleri ilgili hastaneden "Türk Silahlı 

Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği 

Yönetmeliği"ne göre "Sahil Güvenlik Komutanlığında Devlet Memuru Adayı Olur" kararlı sağlık 

raporu almak ve haklarında yaptırılacak güvenlik tahkikatı sonucu olumlu olmak. 

7. Şehit malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının anne, baba veya eşinin şehit gazi 

olduğunu gösterir belge ile başvurularında almış oldukları merkezi sınav (KPSS) puanına aldığı 

puanın (belirlenen taban puanı almış olmak şartıyla) %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puanları 

dikkate alınır. 

8. 2020 Yılı Devlet Memuru Alımları Bilgilendirme Kılavuzu'nda belirtilen diğer şartları 

taşımak. 

İrtibat ve bilgilendirme telefonu: 0 312 416 45 60 (Hafta İçi: 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 

saatleri arasında) 

 10621/1-1 
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İlan edilen öğretim elemanı kadrolarına yapılacak müracaatlar ile atamalarda 09.11.2018 

tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına 
Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Hükümleri uygulanacaktır. 

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür. 
Öğretim elemanı kadrosuna başvuran adayların başvuru genel ve özel şartlarına göre 

aşağıdaki belgeleri başvurdukları birime verecekleri dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir; 
1- Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Unvanı 

ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, email vb.) açıkça belirtilecektir. 
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 
3- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora mezuniyet belgelerinin fotokopisi veya e-Devlet 

çıktısı, (Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.) 
4- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Transkript fotokopileri, 
5- Yabancı Dil Belgesinin fotokopisi 
6- Bir adet fotoğraf, 
7- Özgeçmiş, 
8- Merkezi Sınav Belgesi (ALES), 
9- Adli Sicil Belgesi (En geç 1 (bir) aylık), 
10- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, 
11- Onaylı hizmet/tecrübe belgesi, 
12- Başvuru Formu ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu, (http://personel. 

beun.edu.tr/icerik/14/cesitli-formlar.html adresinden temin edilecektir.) ile müracaat etmeleri ilan olunur. 
- Başvurular şahsen veya posta ile ilan edilen birime yapılmalıdır. 
- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik 

olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir. 
- Sonuçların duyurulacağı internet adresi: http://w3.beun.edu.tr 
- 1 (bir) kişi aynı anda birden çok kadroya başvuramaz. Birden çok kadroya başvurdukları 

tespit edilen adayların tüm başvuruları iptal edilir. 
- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz 

sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak 
talep edemeyeceklerdir. 

- Üniversitemiz Sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma ve ilanın her 
aşamasını iptal etme hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular 
tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

- İlan edilen Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca 
atama yapılacaktır. 

GENEL ŞARTLAR 
(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda; 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 
b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 

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

(2) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık 
alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve ileri teknoloji enstitüleri, 
senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir 
puanı asgari puan olarak belirleyebilirler. 
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(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 yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir. 

(4) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi 
kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı 
dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu 
yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; 
yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile atamalarında, yabancı dille ilgili uygulamalı 
birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi 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) Devlet yükseköğretim kurumlarının Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda tezli 

yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. 
(2) 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. 

(3) 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. 

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. 

(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası 
kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak 
başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 

SINAV TAKVİMİ 
Duyuru Başlama Tarihi : 21.12.2020 
Son Başvuru Tarihi : 04.01.2021 
Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 11.01.2021 
Giriş Sınav Tarihi : 15.01.2021 
Sonuç Açıklama Tarihi : 22.01.2021 

ANABİLİM DALI ARŞ. GÖR. 
ÖĞR. GÖR. 

(DERS VERECEK) 

YDS VEYA 

EŞ DEĞERİ 
AÇIKLAMA 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

ELEKTRİK 

TESİSLERİ 
1 

 
50 

Elektrik Mühendisliği veya Elektrik-

Elektronik Mühendisliği lisans mezunu 

olup Elektrik-Elektronik Mühendisliği 

alanında tezli yüksek lisans yapıyor 

olmak. 

BİYOMEDİKAL 1 
 

50 

Biyomedikal Mühendisliği lisans mezunu 

olmak ve Biyomedikal Mühendisliği'nde 

yüksek lisans yapıyor olmak. 
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MAKİNE 
MÜHENDİSLİĞİ 

1 
 

50 

Makine Mühendisliği lisans mezunu 
olmak. Konstrüksiyon veya İmalat 
Anabilim dalında yüksek lisans yapıyor 
olmak. 

BİLGİSAYAR 
YAZILIMI 

1 
 

50 

Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği 
lisans mezunu olup, Bilgisayar, Yazılım 
veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
alanında yüksek lisans yapıyor olmak. 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

YÖNETİM BİLİMLERİ 1 
 

50 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi veya 
Kamu Yönetimi bölümü lisans mezunu 
olmak, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
veya Kamu Yönetimi Anabilim Dalında 
Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak. 

ÜRETİM YÖNETİMİ 
VE PAZARLAMA 

1 
 

50 

Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, 
İktisat, İşletme fakültelerinden birinden 
lisans mezunu olmak. İşletme Ana Bilim 
Dalı İşletme Programında Tezli Yüksek 
Lisans yapıyor olmak. 

MALİYE TEORİSİ 1 
 

50 

Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari 
Bilimler, İktisat, İşletme fakültelerinden 
birinden lisans mezunu olmak. Maliye 
Ana Bilim Dalında Tezli Yüksek Lisans 
yapıyor olmak. 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

CEBİR VE SAYILAR 
TEORİSİ 

1 
 

50 

Matematik , Matematik Mühendisliği 
Lisans mezunu olmak. Matematik 
Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans 
yapıyor olmak. 

İNGİLİZ DİLİ VE 
EDEBİYATI 

1 
 

50 

İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında lisans 
mezunu olmak. İngiliz Dili ve Edebiyatı 
alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor 
olmak. 

ZOOLOJİ 1 
 

50 
Biyoloji Lisans mezunu olmak. Zooloji 
alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor 
olmak. 

TÜRK HALK 
EDEBİYATI 

1 
 

50 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu 
olmak. Türk Halk Edebiyatı Anabilim 
dalında Tezli Yüksek Lisans Yapıyor 
olmak. 

YENİ ÇAĞ TARİHİ 1 
 

50 
Tarih Bölümü mezunu olmak. Yeni Çağ 
tarihi alanında Tezli Yüksek Lisans veya 
doktora yapıyor olmak. 

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 

ZİHİN ENGELLİLER 
EĞİTİMİ 

1 
 

50 
Özel Eğitim alanında tezli yüksek lisans 
yapıyor olmak. 

TÜRKÇE EĞİTİMİ 1 
 

50 

Türkçe Öğretmenliği Lisans 
Programından mezun olmak. Türkçe 
Eğitimi alanında tezli yüksek lisans 
yapıyor olmak. 
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SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

SOSYAL HİZMET 1 
 

50 
Sosyal Hizmet bölümü lisans mezunu 
olmak. Bu alanda tezli yüksek lisans ya 
da doktora yapıyor olmak. 

ÇOCUK SAĞLIĞI VE 
HASTALIKLARI 
HEMŞİRELİĞİ 

1 
 

50 
Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak. 
Hemşirelik alanında tezli yüksek lisans ya 
da doktora yapıyor olmak. 

ECZACILIK FAKÜLTESİ 

ANALİTİK KİMYA 1 
 

50 

Eczacılık Fakültesi veya Kimya lisans 
mezunu olmak ve Analitik Kimya 
alanında tezli yüksek lisans veya doktora 
yapıyor olmak. 

FARMAKOGNOZİ 1 
 

50 
Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve 
Farmakognozi alanında tezli yüksek 
lisans veya doktora yapıyor olmak. 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

DİN BİLİMLERİ 1 
 

50 

İlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler 
Fakültesi lisans mezunu olmak. Din 
Felsefesi alanında yüksek lisans yapıyor 
olmak. 

AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZ. MYO 

İLK VE ACİL 
YARDIM  

1 
 

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak 
ve alanında tezli yüksek lisans yapmış 
olmak. 

ODYOMETRİ 
 

1 
 

Sağlık alanında lisans mezunu olmak. 
Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları 
alanında tezli yüksek lisans yapmış 
olmak. 

AMELİYATHANE 
HİZMETLERİ  

1 
 

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak. 
Cerrahi Hemşireliğinde tezli yüksek 
lisans yapmış olmak. 

AĞIZ VE DİŞ 
SAĞLIĞI  

1 
 

Diş Hekimliği Fakültesi lisans mezunu 
olmak. Sağlık alanında tezli yüksek 
lisans yapmış olmak. 

PODOLOJİ 
 

1 
 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 
veya Hemşirelik Bölümü lisans mezunu 
olmak. Podoloji veya Cerrahi 
Hemşireliğinde tezli yüksek lisans yapmış 
olmak. 

YAŞLI BAKIMI 
 

1 
 

Sosyal Hizmetler Bölümü lisans mezunu 
olmak ve Sosyal Hizmetler alanında tezli 
yüksek lisans yapmış olmak. 

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 

YABANCI DİLLER 
BÖLÜMÜ  

1 80 

Fransız Dili Eğitimi (Fransızca 
Öğretmenliği) lisans mezunu olmak. 
Fransız Dili Eğitimi (Fransızca 
Öğretmenliği) alanında tezli yüksek 
lisans yapmış olmak. Yabancı dil olarak 
Fransızca eğitiminde çalışmaları olmak. 
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ÇAYCUMA MESLEK YÜKSEKOKULU 

SOSYAL GÜVENLİK 
 

1 
 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, 

Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve 

Kamu Yönetimi Bölümü lisans mezunu 

olmak. Alanında tezli yüksek lisans 

yapmış olmak. Lisans sonrası 

belgelendirmek kaydıyla en az 3 yıl iş 

deneyimine ve SEGEM sigorta teknik 

personeli yeterlilik belgesine sahip 

olmak. 

ALAPLI MESLEK YÜKSEKOKULU 

YAPI DENETİMİ 
 

3 
 

İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olmak 

ve İnşaat Mühendisliği alanında tezli 

yüksek lisans yapmış olmak. Ayrıca, 

belgelendirmek kaydıyla alanında en az 

3 yıl deneyimli olmak veya alanında 

doktora yapıyor olmak. 

MUHASEBE VE 

VERGİ 

UYGULAMALARI 
 

1 
 

İşletme lisans ve tezli işletme yüksek 

lisans mezunu olmak. Ayrıca, 

belgelendirmek kaydıyla lisans 

mezuniyeti sonrası en az 3 (üç) öğretim 

yılı yükseköğretim kurumlarında ders 

vermiş olmak. 

DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU 

BİLGİSAYAR 

PROGRAMCILIĞI  
1 

 

Bilgisayar Mühendisliği alanında lisans 

mezunu olmak. Bilgisayar Mühendisliği 

veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği 

alanlarının birinde tezli yüksek lisans 

yapmış olmak. 

UYGULAMALI 

İNGİLİZCE VE 

ÇEVİRMENLİK 
 

1 80 

İngilizce Mütercim Tercümanlık, 

Çeviribilim (İngilizce), İngilizce 

Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, 

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dili 

Eğitimi bölümlerinin birinden lisans 

mezunu olmak. Bu bölümlerden birinden 

alanında tezli yüksek lisans yapmış 

olmak. 

REKTÖRLÜK 

(*) 
 

1 50 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri 

Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği 

bölümlerinden birinden lisans mezunu 

olmak, bu alanların birinde veya uzaktan 

eğitim alanında tezli yüksek lisans 

yapmış olmak. 

(*) Rektörlük bünyesinde uygulamalı birimlerde görev yapacak öğretim görevlisi 
kapsamında atanacaktır. 10560/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Abdullah Gül Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Abdullah Gül Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– Bursa Uludağ Üniversitesi Mozaik Araştırmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

–– Konya Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Selçuk Üniversitesi Sinirbilim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yüzüncü Yıl Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

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.


