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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Artvin Çoruh Üniversitesinden:

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Artvin Çoruh Üniversitesi Endüstriyel Tasa-
rımlar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Artvin Çoruh Üniversitesi Endüstriyel Tasarımlar
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim 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) Merkez: Artvin Çoruh Üniversitesi Endüstriyel Tasarımlar Uygulama ve Araştırma

Merkezini, 
b) Müdür: Merkezin Müdürünü, 
c) Rektör: Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörünü, 
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ç) Senato: Artvin Çoruh Üniversitesi Senatosunu, 
d) Üniversite: Artvin Çoruh Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Ahşap, metal, plastik ve benzeri mamul, yarı mamul ve hammadde malzeme tekno-

lojisi ile dekorasyon ve restorasyon alanında kullanılan donatı elemanları hakkında araştırma
altyapısı oluşturmak, farklı disiplinlerdeki bilgileri birleştirmek, araştırma yapmak, yeni tasa-
rımlar ve konstrüksiyonlar geliştirmek. 

b) Girişimci ve sanayicilere yeni istihdam alanları oluşturmaları için yol göstermek,
danışmanlık yapmak.

c) Üniversite ile sanayi kuruluşları arasında iletişim kurarak bilgi alışverişini sağlamak.
ç) Sektörün ihtiyacı olan uzman kalifiye eleman yetiştirmek.
d) Pazar talepleri doğrultusunda özgün üretim ve tasarımlar geliştirmek.
e) Aynı alanlarda çalışmalar yapan yurt içi ve yurt dışı araştırma birimleri arasında bi-

limsel, teknolojik ve eğitsel alanlarda iş birliğini oluşturmak. 
f) Üniversite, kamu kurum ve kuruluşları, özel ve tüzel kişiler ile özel sektörde faaliyet

gösteren sanayici ve girişimcilerin her türlü ahşap, metal, plastik ve benzeri mamul, yarı mamul
ve hammadde ile dekorasyon ve restorasyon alanında kullanılan donatı elemanları ihtiyaçlarına
cevap verebilmek.

g) Özel sektör ile kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik ilgili mevzuatı çerçevesinde
seminer, konferans, kongre ve sempozyum gibi eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve teknik hizmet
vermek.

ğ) Merkez imkânlarından faydalanmak isteyen ortaöğretim, ön lisans, lisans ve lisans-
üstü öğrencilerinin bilimsel ve teknolojik çalışmalar ile staj yapmalarını sağlamak, sektörün
ihtiyaç duyduğu kalifiye insan gücü teminine yardımcı olmak. 

h) Rektörlüğün ve Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.
Merkezin faaliyet alanları 
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 
a) Çalışmalarını yürütürken ahşap, ahşap ürünleri, metal, plastik ve benzeri mamul,

yarı mamul ve hammadde malzeme teknolojisi ile dekorasyon ve restorasyon alanında kulla-
nılan donatı elemanları ile ilgili üretim faaliyetlerini eğitim ve öğretim faaliyetlerine katkı sağ-
layacak biçimde uygulamayı ön planda tutmak. 

b) Endüstriyel tasarımlar konusunda bilimsel araştırmalar yapmak isteyen kişilere yar-
dımcı olmak, yapılan araştırmaları teşvik etmek, eğitim kurumları, kamu kurum ve kuruluşları,
gerçek ve tüzel kişiler ile ortak konferans, seminer ve sempozyumlar düzenlemek. 

c) İç/dış mekânlarda kullanılan her türlü ahşap/ahşap ürünleri fiber, plastik ve benzeri
donatı elemanları hakkında bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetlerde bulunmak,
kurslar ve hizmet içi eğitim programları hazırlamak ve uygulamak, ilgili kuruşlara bilimsel
destek vermek; ilgili mevzuatı çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre danış-
manlık hizmeti sunmak, ilgili faaliyet gösteren kuruluşlar arasındaki koordinasyona yardımcı
olmak, karşılıklı bilgi ve tecrübe aktarımını sağlamak. 
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ç) Merkezde yapılan çalışma ve araştırma sonuçlarını yurt içi ve yurt dışı dergilerde

yayımlamak, ilgili eğitim faaliyetlerini, üretim ve uygulamaya dayalı olarak yürütmek, eğitim

araçlarının geliştirilmesi için çalışmalar yapmak. 

d) Merkez imkânlarından faydalanmak isteyen ortaöğretim, ön lisans, lisans ve lisans-

üstü öğrencilerinin bilimsel ve teknolojik çalışmalar ile staj yapmalarını sağlamak, sektörün

ihtiyaç duyduğu kalifiye insan gücü teminine yardımcı olmak. 

e) Faaliyet alanına giren konularda danışmanlık, analiz, sentez, bakım onarım, iş de-

ğerlendirmesi ve organizasyonu yapmak, bunlarla ilgili görüş ve öneriler sunmak, rapor hazır-

lamak; iç/dış mekânlarda kullanılan donatı elemanlarını üretmek, elde edilen ürünlerin değer-

lendirilmesi, tanıtılması, pazarlamasını ve satışını yapmak. 

f) İç mekan-mobilya ve dekorasyon alanında kullanılan donatı elemanlarının elde edil-

mesinde kullanılan ahşap, metal, plastik ve benzeri mamul, yarı mamul ve hammadde malze-

melerin dekorasyon ve restorasyonda kullanımları ile ilgili eğitim faaliyetlerini üretim ve uy-

gulamaya dayalı olarak yürütmek, eğitim araçlarının geliştirilmesi için çalışmalar yapmak. 

g) Faaliyet alanına giren konularda ahşap, metal, plastik ve benzeri mamul, yarı mamul

ve hammadde malzeme teknolojisi ile dekorasyon ve restorasyon alanında kullanılan donatı

elemanlarını üretmek, elde edilen ürünlerin değerlendirilmesi, tanıtılması, pazarlamasını ve

satışını yapmak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları 

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 

a) Müdür. 

b) Yönetim Kurulu. 

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev

yapan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten

Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorum-

ludur. Müdürün görev süresi sona ermeden görevden ayrılması halinde, aynı usulle yeni Müdür

görevlendirilir. 

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitede Merkezin çalışma alanı

ile ilgili konularda çalışan iki öğretim elemanı, Müdürün önerisi ve Rektörün onayıyla müdür

yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün vereceği işleri yürütür. Müdür

görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından görevlendirilen biri göreve

vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden

sona erer. 

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek. 

b) Yönetim Kurulunun toplantı gündemini belirlemek ve Yönetim Kurulunu toplantıya

çağırmak. 
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c) Yönetim Kurulunca alınan kararları bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak. 
ç) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak. 
d) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek. 
e) Merkezin faaliyetlerini denetlemek ve bu konuda Yönetim Kuruluna bilgi vermek. 
f) Her yılın sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ait çalışma programı hazırlayıp,

Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
Yönetim Kurulu 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversitede Mer-
kezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan öğretim elemanları arasından, Müdürün
önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen iki üye ile birlikte toplam beş üye-
den oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi biten üyeler yeniden
görevlendirilebilirler. Süresi dolmadan görevden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle, kalan sü-
reyi tamamlamak üzere Rektör tarafından yeni üye görevlendirilir. 

(2) Müdür Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti ile toplanır
ve Müdür tarafından sunulan Merkezle ilgili konuları karara bağlar. 

(3) Yönetim Kurulu yılda en az iki defa, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır
ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. 

(4) Yönetim Kurulunun sekretaryası Merkezde görevli personeller arasından Müdür ta-
rafından görevlendirilen bir personel tarafından yürütülür. 

Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık çalışma programını ve çalışma raporunu görü-

şerek karara bağlamak.
c) Merkezin çalışma programlarının etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri

almak. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı 

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her
türlü alet ve ekipman Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hü-
kümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük 

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

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü yü-
rütür. 
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Dicle Üniversitesinden:

DİCLE ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR VE SANAT ÇALIŞMALARI UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dicle Üniversitesi Kültür ve Sanat Çalışma-

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

yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Dicle Üniversitesi Kültür ve Sanat Çalışmaları Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim 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) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Merkez: Dicle Üniversitesi Kültür ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,

ç) Rektör: Dicle Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Dicle Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Kültür ve sanat alanında bilimsel araştırmalar yapmak ve projeler geliştirmek.

b) Araştırma ve incelemelerden ortaya çıkacak sonuçları ulusal ve uluslararası bilim,

kültür ve sanat dünyasına sunmak.

c) Kültür ve sanat konularına ilişkin yeni araştırma ve projelendirme yöntemleri geliş-

tirmek.

ç) Sanat dallarındaki araştırmalara ışık tutacak yeni uygulamalı araştırma projeleri ge-

liştirmek.
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d) Kültür, sanat ve edebiyat programları düzenlemek.

e) Örgün ve yaygın eğitim destekleme faaliyetlerine katkıda bulunmak.

f) Üniversite ve diğer kuruluşlar için bilgi merkezi oluşturmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda kültür ve sanat alanında araştırma, inceleme, uy-

gulama ve geliştirme çalışmaları ve projeleri yapmak.

b) Ulusal ve uluslararası kurum, kuruluşlar, araştırma merkezleri ve akademiler, ensti-

tüler, laboratuvarlar, atölyeler ve benzerleri ile iş birliği yapmak, ortak çalışmaları özendirmek,

organize etmek, konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek ve yayımlar yapmak.

c) Kültür ve sanata ilişkin konularda, yurt içinde ve yurt dışında yapılan organizasyon-

larla iş birliği yapmak, etkinlikler düzenlemek, yönetmek ve yönlendirmek.

ç) Araştırma çalışmaları düzenlemek, yürütmek, yönetmek, bu çalışmalarda yer almak

ve çalışmalara destek vermek, araştırma çalışmaları sonucunda bilimsel rapor ve dokümanlar

düzenlemek, konu ile ilgili bilimsel yayım yapmak.

d) Uluslararası ikili kültür anlaşmalarına dayalı olarak kültür sanat merkezinde sürekli

ve süreli sergiler düzenlemek ve projeler geliştirmek.

e) Kültür sanat merkezi yerleşkesinin sürekli ve süreli etkinliklerinde yer alacak eserleri

çağdaş sunum teknik ve yöntemleri ile sergilemek, eserlerin özel koşullarına en uygun ve ge-

lişmiş tekniklerle korunabilmesi için gerekli önlemleri almak ve uygulamak.

f) Diyarbakırlı kültür sanat adamları ile alakalı anma ve vefa programları düzenlemek,

Diyarbakır’ın tarih, kültür, folklor, musiki, edebiyat ve diğer alanlarda araştırma yapmak, ya-

pılan araştırmaları yazılı olarak neşretmek. 

g) Kültür sanat merkezi yerleşkesinin etkinliklerinde yer alan eserleri tanıtıcı nitelikte

broşür, katalog, dergi, film ve benzeri yayımları gerçekleştirmek ve yaymak.

ğ) Kültür sanat merkezi yerleşkesinin etkinliklerinde yer alacak programlar ile ilgili

araştırmalara kaynak teşkil edecek belge, kitap, katalog, broşür, film, fotoğraf, ses ve görüntü

kaydı gibi dokümanları toplamak ve bunlardan oluşacak bir kitaplık ile arşiv kurmak.

h) Geleneksel ve çağdaş sanatların kuramsal ve uygulamaya yönelik alanlarında faaliyet

icra eden her düzeyde araştırmacı, sanatçı, tasarımcı ve öğrenciye dönük eğitim ve öğretim

programları, bilimsel-sanatsal projeler, konferanslar, konserler, kurslar, söyleşiler, seminerler,

dinletiler, ulusal ve uluslararası kongreler, sempozyumlar, tiyatrolar, festivaller, bienaller, ça-

lıştaylar, sergiler, yaz ve kış okulları, bilimsel-sanatsal proje yarışmaları gibi etkinlikler dü-

zenlemek; bu tür etkinliklerde çalışmalara ilişkin ilgili mevzuat hükümleri kapsamında belge,

sertifika vermek ve etkinliklerle ilgili yayınlar oluşturmak ve Merkezin gereksinim duyduğu

alanlarda gerçek ve tüzel kişilerle iş birliği yapmak.

ı) Örgün eğitime destek hizmetinin yanı sıra, ülkemizdeki kültür ve sanat bilincinin ve

sevgisinin yaygınlaşması amacı ile halka açık çalışmalar düzenleyerek yaygın eğitim görevini

de yerine getirmek.
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i) Diyarbakır’ın kültürel öğelerinin tanıtımı için toplantılar yapmak, Merkez bünyesinde

tanıtım-rehberlik birimleri oluşturmak ve öğrencilere rehberlik kursları vermek.

j) Kültür sanat merkezi yerleşkesinin geleceği ile ilgili planlama, programlama ve pro-

jelendirme konularında araştırmalar yapmak, bu konularda gerekli girişimlerde bulunmak ve

kontrol görevini yerine getirmek.

k) Kültür, tarih ve sanat ile ilgili bülten, dergi, bilimsel dergi, kitap gibi sürekli yayım

etkinlikleri yapmak.

l) Üniversite bünyesinde yer alan birimlerle ve Diyarbakır ilinde bulunan kamu kurum

ve kuruluşlarıyla ortak kültürel ve sanatsal etkinlikler gerçekleştirmek.

m) İlköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerine yönelik eğitici faaliyetlerde

bulunarak yerel tarih ve koruma bilincini geliştirmek ve belirli günlerde bölgedeki antik kent-

lere ve tarihi mekânlara geziler düzenlemek.   

n) Araştırma biriminin araştırmalarını destekleyici yönde faaliyetlerde bulunmak.

o) Merkezin amaçları doğrultusunda diğer faaliyetlerde bulunmak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite bünyesinde tam zamanlı görev yapan, öğretim ele-

manları arasından Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Görev süresi dolan Mü-

dür, tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak

üzere, Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda Üniversitede tam zamanlı görev yapan öğre-

tim elemanları arasından en fazla iki kişi müdür yardımcısı olarak üç yıl için görevlendirilir.

Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda, kendisine yardımcılarından birisi vekâlet

eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi

sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak ve uygulamak.

b) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma gruplarını oluşturmak.

c) Merkezin uzun dönemli bilimsel, teknik ve idari hedeflerine yönelik programları ha-

zırlamak ve Yönetim Kurulunun görüş ve onayına sunmak.

ç) Merkezi idari ve bilimsel toplantılarda temsil etmek.
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d) Merkezin yönetim, eğitim, seminer ve diğer çalışmalarının düzenli bir şekilde yürü-

tülmesini sağlamak, genel gözetim ve denetim görevini yürütmek.

e) Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak.

f) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantının gündemini hazırlamak ve top-

lantılara başkanlık etmek.

g) Yönetim Kurulunun görüşlerini de alarak, Merkez çalışmaları için gereken görev-

lendirmeler ile personel ve görev değişikliklerini Rektörün onayına sunmak.

ğ) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve akademik birimlerden gelecek öneriler doğrul-

tusunda bir sonraki döneme ait çalışma programını hazırlamak ve takvim yılının bitiminden

itibaren bir ay içerisinde, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sun-

mak ve bu programın yürütülmesini sağlamak.

(2) Müdür; Merkezin araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinin planlanan şekilde

düzenli olarak yürütülmesinden, Merkezin geliştirilmesinden, yapılan bütün faaliyetlerin gö-

zetim ve denetiminin yapılmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Üniversitenin temel ve uygulamalı bi-

limler/sanat alanında faaliyet gösteren birimlerde görevli öğretim elemanları arasından Müdü-

rün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi biten üyeler aynı usulle

yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi

tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu; Müdürün

çağrısı üzerine en az iki ayda bir kez olağan ve gerekli durumlarda olağanüstü olarak üye tam

sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

Üst üste üç kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği,

Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör kararı ile sona erdirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Uzun dönemli kültür ve sanat hedefleri belirlemek, idari yapılanma ile ilgili planla-

maları yapmak, Merkezin karşılaşacağı teknik ve idari sorunlara çözüm üretmek, araştırmacı-

lardan gelecek önerileri değerlendirmek, geliştirmek ve gerekli görülen düzenlemeleri uygu-

lamaya koymak.

b) Müdürün hazırladığı yıllık faaliyet raporunu ve çalışma programını görüşüp karara

bağlamak.

c) Rektörlükçe onaylanan faaliyet raporunu özet olarak akademik birimlere aktarmak.

ç) Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararları ve tavsiyeleri içeren raporları, Rek-

törün onayına ve birim başkanlıklarının bilgisine sunmak.
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d) Araştırmalar, bilimsel yayımlar ve diğer çalışma alanlarına yardımcı nitelikte kararlar

almak, kültür ve sanat kurumları ile ortak gerçekleştirilecek araştırma-geliştirme ve uygulama

projelerinin yürütülmesi için çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları denetlemek.

e) Merkezin ve Üniversitenin araştırma projelerini yürütecek bölüm veya birimler ile

projeleri destekleyenler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

f) Danışma Kurulunda görevlendirilecek üyeleri, Rektör tarafından görevlendirilmek

üzere Müdüre önermek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Rektör tarafından görevlendirilen Üniversite öğ-

retim elemanları arasından sekiz, kamu kurum ve kuruluşlarından beş, kültür sanat alanlarında

çalışmaları ve hizmetleri ile tanınan kişiler arasından iki üye olmak üzere toplam on beş üyeden

oluşur.

(2) Üniversite öğretim elemanları arasından konu ile ilgili olarak görevlendirilen üyeler,

Müdür tarafından önerilir ve Rektör tarafından görevlendirilir. Üniversite dışından gelen üyeler

ise; istekleri halinde, Rektörün yazılı talebi üzerine ilgili kuruluşlar tarafından belirlenir.

(3) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi biten üyeler aynı usulle

yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak

üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(4) Danışma Kurulunun sekretarya hizmetleri, Yönetim Kurulu tarafından yerine geti-

rilir. Danışma Kurulu; Rektörün veya Müdürün daveti ile yılda en az bir kez, Rektörün veya

Müdürün başkanlığında toplanır. Toplantıda salt çoğunluk aranmaz.

(5) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun her yıl düzenleyeceği faaliyet raporunu de-

ğerlendirir, yapılmakta olan çalışmalar hakkında görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir.

Danışma Kurulu, çalışmaların daha etkin hale getirilmesi amacıyla Müdürün koordinasyonunda

Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışma grupları veya komisyonlar oluşturabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-

şılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Teknik Üniversitesinden:

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK EĞİTİMİ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Eği-

timi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Eğitimi Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim 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) Dekan: İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanını, 
c) Fakülte: İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesini, 
ç) GAEBS: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yönetilen Gemi Adamları Eğitim

Bilgilendirme Sistemini,
d) Merkez: İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Eğitimi Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
e) Müdür: Merkezin Müdürünü,
f) Rektör: İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörünü,
g) Üniversite (İTÜ): İstanbul Teknik Üniversitesini,
ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Denizcilik eğitimi ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak

eğitim, belgelendirme ve danışmanlık hizmeti vermek; seminer, kurslar, konferans, kongre ve
çalıştay düzenlemek; alan araştırmaları, sınav organizasyonları ve benzeri çalışmalarda bulun-
mak.

b) Uluslararası düzeyde gemi adamı yeterlilikleri ile ilgili denizcilik eğitim standartla-
rına ilişkin çalışmalar yapmak ve GAEBS’te tanımlanan eğitimleri uygulamak.

c) Denizciliğe ilişkin olarak her türlü akademik eserin yayımını yapmak, gerektiğinde
kitaplık ve arşiv oluşturmak.
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ç) Denizcilik eğitimine ilişkin olarak teknolojik ve modern gelişimin sağlanması amacıyla
kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak; deniz-
cilik alanına ilişkin olarak bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkı sağlayabilecek çalışmalar
yapmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) GAEBS’te tanımlanmış eğitimleri yapmak ve sertifikaları düzenlemek.
b) Gemi adamlarının eğitimine ilişkin akademik bilgi ve beceri düzeylerinin güncel-

lenmesine katkıda bulunmak.
c) Denizcilik alanına ilişkin olarak yetkilendirilen konularda projeler düzenlemek, ra-

porlar hazırlamak ve çalışmaların geliştirilmesini sağlamak.
ç) Ülkemizin denizci toplumu olarak yetiştirilmesi ve denizciliğe ilişkin bilincini yük-

seltmek amacıyla toplantılar düzenlemek, sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek.
d) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu. 
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Fakülte Dekanı tarafından önerilen Fakültenin üç öğretim üye-

si arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar
görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör tarafın-
dan aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak
yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Fakültenin öğretim eleman-
ları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün
onayına sunar. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil
olarak bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün
görev süresi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. 

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini sağla-

mak.
b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gün-

demini belirlemek ve toplantılara başkanlık etmek. 
c) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli politikaları ve bunlara dayalı eğitim, araştırma

ve danışmanlık ile ilgili programları hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.
ç) Merkezin personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kuruluna sunmak.
d) Merkezin faaliyet alanıyla  ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği

yapmak.
e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rek-

töre sunmak.
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Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Müdür tarafından

önerilen Fakültenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen
dört öğretim elemanı olmak üzere toplam en fazla yedi üyeden oluşur. Herhangi bir nedenle
üyeliğin boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir. Görev sü-
resi sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilir. 

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine asgari üç ayda bir ve/veya gerekli hallerde
olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği du-
rumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.
b) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla yapılacak olan işbirliği esaslarını belir-

lemek.
c) Müdürün her çalışma dönemi sonunda düzenleyeceği faaliyet raporunun hazırlan-

masına ilişkin esasları belirlemek, sunulan raporu ve bir sonraki döneme ilişkin çalışma prog-
ramını değerlendirmek.

ç) Merkezin personel ihtiyacı konusunda Müdürün teklifini karara bağlamak ve Rek-
törün onayına sunmak.

Danışma Kurulu ve görevi
MADDE 12 – (1) Müdür ve müdür yardımcıları, Danışma Kurulunun doğal üyeleridir.

Danışma Kurulu; doğal üyeleri ile Merkezin faaliyet alanıyla ilgili konularda deneyimi ve de-
nizcilik eğitimiyle alakalı çalışmaları bulunan Üniversite içindeki ve/veya Üniversite dışındaki
kişiler arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en az sekiz, en çok on beş üyeden
oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin en az üçü;  özel ve kamu kurum ve kuruluşlarından, istekli
olmaları ve kurum/kuruluşlarının muvafakati bulunması kaydıyla Yönetim Kurulunun önerisi
üzerine Rektör onayıyla seçilen temsilcilerden oluşur. 

(2) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez Müdürün çağrısı üzerine çoğunluk şartı aran-
maksızın toplanır.

(3) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda görüş bil-
dirmek ve tavsiyelerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 14 – (1) Merkezin faaliyetlerini sürdürebilmesi için alınan her türlü alet, ekip-

man ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir. 
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İzmir Bakırçay Üniversitesinden:
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesinde

kayıt, eğitim-öğretim ve sınav faaliyetlerinin yürütülmesi ve mezuniyete ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürü-

tülen kayıt, eğitim-öğretim, sınav, değerlendirme ve mezuniyete ilişkin hükümleri 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) Aday hekimlik (intern) dönemi: Tıp Fakültesi dönem VI’da yürütülen en az 9 en

fazla 12 aylık uygulamalı eğitim-öğretim sürecini,
b) Akademik danışman: Bir öğrencinin Fakülteye girişinden itibaren Fakülte ile ilişki-

sini kesene kadar geçen süre içerisinde öğrenciye danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen
öğretim elemanını,

c) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
ç) Ana bilim dalı: İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi ana bilim dallarını,
d) Ana bilim dalı aday hekimlik döneminden sorumlu öğretim üyesi: Fakültenin aday

hekimlik uygulaması yapılan ana bilim dallarında bu dönemin eğitim-öğretiminin düzenli bir
şekilde yürütülmesi ve koordinasyonu için görevlendirilen öğretim üyesini,

e) Başkoordinatör: Mezuniyet öncesi tıp eğitimi programının program değerlendirme
süreci içinde yürütülmesi ve dönem koordinatörlerinin uyum içinde çalışmasını sağlamak için
görevlendirilmiş öğretim üyesini,

f) Dekan: İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,
g) Dekanlık: İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığını,
ğ) Ders kurulu: Eğitim programının dönem I, II ve III’te geçen ve birbiriyle ilişkili sis-

tem ya da konu gruplarından oluşan entegre edilmiş bilgi, beceri ve tutum hedefleri olan mul-
tidisipliner eğitim ünitelerinden her birisini,

h) Ders kurulu başkanı: İlgili ders kurulunda sınav/sınavların yürütülmesi için görev-
lendirilen öğretim üyesini,

ı) Ders kurulu sınavı: Ders kurulu sonunda yapılan sınavı,
i) Diploma eki: Yükseköğrenim diplomalarına eklenen, Avrupada akademik ve mesleki

becerilerin tanınmasını sağlayan, verilen kişinin devam ettiği ve başarıyla tamamladığı eğitimin
şeklini, düzeyini, şartlarını, içeriğini ve durumunu tanımlayan belgeyi,

j) Dönem: Bir eğitim-öğretim yılını,
k) Dönem koordinatörü: Her bir dönemin mezuniyet öncesi tıp eğitimi programının ha-

zırlanmasına katkıda bulunmak ve eğitim-öğretimi program değerlendirme süreci içinde dü-
zenli bir şekilde yürütmek ve koordine etmekle görevli öğretim üyesini,
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l) Entegre sistem: Ders kurullarında hücre, organ ve/veya sistem temelli konuların ilgili
öğretim üyeleri/ana bilim dallarının katkısıyla birlikte işlendiği eğitim-öğretim modelini,

m) Fakülte: İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesini,
n) Fakülte Kurulu: İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurulunu,
o) Fakülte yatay geçiş komisyonu: İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi yatay

geçiş komisyonunu,
ö) Mezuniyet öncesi tıp eğitimi komisyonu: Fakültenin mezuniyet öncesi tıp eğitimi

programının planlanması, geliştirilmesi, entegrasyonu ve koordinasyonunu sağlayan komis-
yonu,

p) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı)
bendinde yer alan ve öğrencinin alıp başarmak zorunda olduğu dersleri,

r) Ölçme değerlendirme komisyonu: Soru bankasının oluşturulması ile soruların ve sı-
navların istatiksel analizlerinin yapılmasını sağlayan komisyonu,

s) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
ş) Rektör: İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörünü,
t)  Rektörlük: İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğünü,
u) Seçmeli ders: Öğrencinin, kayıtlı olduğu öğretim programında yer almayan; bilgi,

görgü ve genel kültürünü arttırmak amacıyla kendi isteği ile aldığı ve başarmak zorunda olduğu
alan dışı seçmeli dersi,

ü) Seçmeli staj: Dönem IV, V ve VI’da dönem koordinatörünün onayı alınarak yapılacak
stajı,

v) Senato: İzmir Bakırçay Üniversitesi Senatosunu,
y) Staj: Dönem IV, V ve VI’da ana bilim dallarında pratik ve/veya teorik olarak yapılan

eğitim-öğretimi,
z) Staj sınavı: Staj sonunda yapılan sınavı,
aa) Staj sorumlusu: Fakültede ilgili stajın yürütülmesi için görevlendirilen öğretim üye-

sini,
bb) Üniversite: İzmir Bakırçay Üniversitesini,
cc) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,
çç) Yönetim Kurulu: İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kabul ve Kayıt Şartları, Yatay Geçiş ve Önceki 

Öğrenimin Tanınması, Kayıt Yenileme

Öğrenci kabul ve kayıt şartları 
MADDE 5 – (1) Fakülteye, YÖK tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edi-

lir. Uluslararası öğrencilerin Fakülteye kabulü, YÖK’ün belirlediği esaslar ve Senato kararlarına
göre yapılır.

(2) Fakülteye öğrenci olarak kayıt yaptırabilmek için;
a) ÖSYM tarafından yapılan sınavla Fakülteye yerleştirilmiş olmak,
b) Yatay geçiş ile Fakülteye kabul edilmiş olmak,
c) İlgili mevzuat hükümlerine göre yerleştirilmesine karar verilen uluslararası öğrenci

olmak,
ç) Önceden yükseköğretim öğrencisi iken kaydı silindikten sonra ilgili mevzuat hü-

kümlerine göre Fakültede eğitimine yeniden devam etmesine karar verilmiş olmak,
şartlarından birinin sağlanması gerekir.
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(3) Kayıt için ÖSYM tarafından her yıl yayımlanan Yükseköğretim Programları ve
Kontenjanları Kılavuzundaki belgeler ile Rektörlük tarafından belirlenen belgeler istenir. İste-
nen belgelerin aslı veya resmî makamlar tarafından onaylı örneği kabul edilir. E-Devlet üze-
rinden Üniversitenin ulaşabildiği belgeler istenmez.

(4) Öğrenci kayıtları Rektörlükçe belirlenen ve ilan edilen süre içinde, istenen belgelerle
birlikte şahsen veya noter tarafından düzenlenen vekâletname ile tayin edilen vekil aracılığıyla
yapılır.

(5) Belirlenen süreler içinde başvurmayan veya istenilen nitelikte belgeleri tamamla-
mayan aday kayıt hakkını kaybeder.

(6) Kayıt için sunulan belgelerde eksiklik veya tahrifat olduğunun belirlenmesi ya da
öğrencinin Fakülteye kayıt yaptıramayacak şekilde başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı
olduğunun tespiti durumunda öğrencinin kaydı silinir.

Yatay geçiş ve önceki öğrenimin tanınması
MADDE 6 – (1) Başka bir üniversiteden Fakülteye yatay geçiş; 24/4/2010 tarihli ve

27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans
Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Trans-
feri Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, YÖK tarafından belirlenen esaslar, Senato tara-
fından belirlenen şartlar ve bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılır.

(2) Adayların yatay geçiş başvurularını akademik takvimde ilan edilen süreler içinde
yapmaları gerekir. Süresi içinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(3) Yatay geçiş uygulaması, sadece fiili olarak eğitim-öğretim faaliyeti yürütülen dönem
için söz konusudur.

(4) Yurt dışından öğrenci kabul kontenjanı, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yö-
netim Kurulu tarafından belirlenir. Yurt dışından yatay geçiş başvuruları ilgili mevzuat hüküm-
leri çerçevesinde Fakülte yatay geçiş komisyonu tarafından değerlendirilir ve Yönetim Kurulu
tarafından karara bağlanır.

(5) Başka bir yükseköğretim programından ayrılarak Fakülteye kayıt yaptıran öğrenci-
ler, intibak ettirildikleri dönemden eğitime başlarlar; herhangi bir dönemin kurul içi derslerin-
den muafiyet talep edemezler.

(6) Fakülteye yatay geçiş yapan öğrenciler, ayrıldıkları yükseköğretim kurumunda almış
ve başarmış oldukları Fakültenin kurul dışı dersleri için muafiyet talebinde bulunabilirler. Bu
öğrenciler muafiyete esas olacak belgeleri kayıt işlemleri sırasında eksiksiz olarak Dekanlığa
sunar; muafiyet işlemleri Fakülte yatay geçiş komisyonu tarafından değerlendirilir ve Fakülte
Kurulu tarafından karara bağlanır.

(7) Fakülteye kayıt yaptıran öğrenciler daha önce lisans düzeyinde İngilizce hazırlık
sınıfı okuyup başarılı olmuş olmaları durumunda veya Üniversitenin ilgili yönergesi çerçeve-
sinde yabancı dil muafiyet koşullarını sağlamaları durumunda ortak zorunlu yabancı dil der-
sinden talepleri üzerine muaf tutulurlar.

Kayıt yenileme
MADDE 7 – (1) Öğrenciler her eğitim-öğretim yılı başında, ilgili mevzuat hükümleri

uyarınca, akademik takvimde belirlenen süre içinde, varsa katkı payını yatırdıktan sonra ka-
yıtlarını yenilemekle yükümlüdür. Öğrencilerin kayıt yenilemediği yıl öğrenim süresinden sa-
yılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Akademik Takvim, Eğitim-Öğretim Süresi ve Öğretim Dili 

Akademik takvim
MADDE 8 – (1) Akademik takvim, Fakülte Kurulunca görüşülerek Senatonun onayına

sunulur; zorunlu durumların ortaya çıkması halinde Fakülte Kurulu akademik takvim üzerinde
değişiklik ve düzenlemeler yapmak üzere Senatoya teklifte bulunabilir.
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Eğitim-öğretim süresi
MADDE 9 – (1) Fakültede eğitim-öğretim süresi asgari 6 yıl, azami 9 yıldır.
(2) Eğitim-öğretim, dönem I, II ve III’te sınıf geçme, dönem IV, V ve VI’da staj geçme

esasına göre yapılır. Bu nedenle, öğrenci dönem I, II ve III’te kaldığı sınıfı, dönem IV, V ve
VI’da kaldığı stajları tekrarlar.

(3) Akademik eğitimin her bir yılının başarılmış olması bir sonraki yıla başlamanın ön
şartıdır.

(4) Bir eğitim-öğretim yılı en az 28 haftadan oluşur.
(5) Sürekli eğitim ve öğretim yapılan dönem VI’da ara tatil yapılmaz.
(6) Öğrencilerin haklı ve geçerli mazeretleri sebebiyle aldıkları izin süreleri ile yabancı

dil hazırlık programında geçen süreler, azami eğitim-öğretim süresinin hesaplanmasında dik-
kate alınmaz.

(7) Üniversiteden bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin, ceza aldık-
ları süreler ile ders kaydı yaptırmayan öğrencilerin kayıt yaptırmadıkları süreler azami eğitim-
öğretim süresinden sayılır.

(8) Azami eğitim-öğretim süresi sonunda Fakülte ile ilişiği kesilme durumuna gelen
öğrencilere, ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Öğretim dili ve muafiyet
MADDE 10 – (1) Fakültenin öğretim dili Türkçe’dir.
(2) Yabancı dil muafiyet işlemleri, Üniversitenin ilgili yönergesi çerçevesinde yürütü-

lür.
(3) Uluslararası öğrenciler, Türkçe yeterlik belgesi alsın veya almasın, Fakültenin ortak

zorunlu Türk dili dersini veya Senatonun uluslararası öğrenciler için önereceği muadil
dersi/dersleri almak zorundadırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim programı
MADDE 11 – (1) Fakültede eğitim-öğretim, ders konuları ve saatleri koordinasyon

esasına göre düzenlenmiş olan entegre bir sistemle yürütülür.
(2) Eğitim-öğretim; dönem I, II ve III’te, entegre sistem içinde yürütülen ders kurulları

ile ortak zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Dönem I, II ve III’te, ortak zorunlu ve seçmeli
dersler hariç bir yıl bütündür ve tek ders olarak kabul edilir. Dönem IV ve V’te eğitim-öğretim
klinik dersler için teorik ve pratiğe dayalı stajlar/staj blokları şeklindedir. Dönem VI ise saha
uygulamaları ve pratiğe dayalı stajlardan oluşan aday hekimlik (intern) dönemidir.

(3) Her eğitim-öğretim yılının sonunda, bir sonraki eğitim-öğretim yılının eğitim-öğ-
retim programı taslakları hazırlanır. Hazırlık sürecinde; ana bilim dallarınca ve dönem koordi-
natörlerince, mezuniyet öncesi tıp eğitimi ulusal çekirdek eğitim programının güncel hali esas
alınır. Taslaklar hazırlanırken geri bildirimler, sonuç raporları, öğrenci başarı analizleri ve ben-
zeri hususlar göz önünde bulundurulur.

(4) İlgili dönemin/kurulun/dersin amacına uygun öğrenme hedefleri doğrultusunda,
programların dikey ve yatay bütünlüğü ve işlerlik şartları dikkate alınarak hazırlanan taslaklar,
yeni eğitim-öğretim yılında uygulanmak üzere akademik takvime yerleştirilir. Hazırlanan tas-
laklar, mezuniyet öncesi tıp eğitim kuruluna sunulur. Mezuniyet öncesi tıp eğitim kurulu, ge-
rekli incelemeleri yaptıktan sonra bir sonraki yılın eğitim-öğretim programını Fakülte Kuruluna
sunar. Fakülte Kurulu kararı ile belirlenen program Senatonun onayına sunulur. Program, ders
yılı başında öğretim elemanları ve öğrencilere ilan edilir.
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(5) Öğrenciler, bir yarıyıl/dönemde açılan seçmeli dersler/stajlar içerisinden, belirtilen
sayıdaki tercihlerini sıralayarak başvuru tarihi içinde ilgili dönem koordinatörüne bildirirler.
Öğrencinin tercihte bulunmadığı ders varsa veya yapılan tercihlere göre seçilen derslerdeki
öğrenci sayılarının belirlenen kontenjandan az veya çok olması durumunda dönem koordinatörü
gerekli düzenlemeyi yapar.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Dersler, Krediler, Devam Mecburiyeti ve Mazeretler

Dersler
MADDE 12 – (1) Fakültenin eğitim-öğretim programında her dönem bir sonraki dö-

nemin ön şartıdır. Ortak zorunlu dersler ve seçmeli dersler dışında, bir dönemin bütün dersle-
rinden, uygulamalarından ve stajlarından başarılı olmadan bir üst döneme geçilemez.

(2) Öğrenciler, ortak zorunlu derslerden veya seçmeli derslerden başarısız olsalar bile
bir üst döneme devam ederler. Ancak dönem IV’e başlamadan önce ortak zorunlu derslerin tü-
münden başarılı olmak şarttır.

Derslerin AKTS kredisi
MADDE 13 – (1) Bir dersin belirlenen öğrenme kazanımları için gerekli çalışma yükü,

dersin AKTS kredisini ifade eder.
(2) Her dersin AKTS kredisi eğitim-öğretim programında belirtilir. Dersin AKTS kredisi

öğrencinin dönem çalışma yükü temel alınarak, ilgili ana bilim dalı akademik kurul kararı ve
dönem koordinatörlüğü ve mezuniyet öncesi tıp eğitimi komisyonunun önerisi üzerine Fakülte
Kurulu kararı ile belirlendikten sonra Senatoda onaylanır.

(3) Bir eğitim-öğretim yılı için ders ve uygulama kredisi toplamı 60 AKTS’dir.
Devam mecburiyeti
MADDE 14 – (1) Fakültede derslere devam zorunludur, devamı izleme yöntemi De-

kanlık tarafından belirlenir.
(2) Dönemi tekrar okuyan öğrenciler devam mecburiyetinden muaf tutulamaz, bu öğ-

renciler için de derslere devam mecburidir.
(3) Dönem I, II ve III’teki öğrencilerin devamına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Dönem I, II ve III’te yer alan ders kurullarının her biri kendi içerisinde değerlendirilir.

Mazereti olsun veya olmasın bu ders kurullarındaki teorik derslerin %30’undan fazlasına ka-
tılmayan öğrenci, o ders kurulundan aldığı not sıfır olarak değerlendirilir ve sınava giremez.

b) Dönem I, II ve III’te bir dönem içindeki tüm teorik derslerde toplam devamsızlığı,
mazereti olsun veya olmasın, %30’u aşan öğrencilerin dönem sonu sınavına ve bütünleme sı-
navlarına girme hakkı yoktur. Bu öğrencilerin notu sıfır olarak değerlendirilir.

c) Mazereti olsun veya olmasın bir ders kurulunda, 10 saat ve üzeri pratik dersi bulunan
ana bilim dalına ait pratik ders saatlerinin toplamının %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci,
o ana bilim dalına ait pratik sınavına alınmaz ve pratik notu sıfır olarak değerlendirilir. Bu du-
rumdaki öğrenci pratik sınavdan ayrıca baraj altı kalır.

ç) Mazereti olsun veya olmasın bir ders kurulunda, 10 saatten daha az pratik dersi bu-
lunan ana bilim dalına ait pratik derslerden, iki ders saatine katılmayan öğrenci, o ana bilim
dalına ait pratik sınavına alınmaz ve pratik notu sıfır olarak değerlendirilir. Bu durumdaki öğ-
renci pratik sınavdan ayrıca baraj altı kalır.

d) Meslekî beceri uygulamaları, bir bütün olarak değerlendirilir. Bir ders kurulundaki
toplam meslekî beceri uygulamaları 10 saatten daha az ise 2 ders saatlik uygulamaya katılma-
yan, ders kurulundaki toplam meslekî beceri uygulamaları 10 saatten daha fazla ise ders saat-
lerinin toplamının %20’sinden fazlasına katılmayan öğrencinin, o ders kurulundaki meslekî
beceri pratik/uygulama notu sıfır olarak değerlendirilir. Bu durumdaki öğrenci meslekî beceri
pratik/uygulama sınavından ayrıca baraj altı kalır.
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e) Ders kurullarında öğrenci yoklamaları, dersi veren öğretim elemanları tarafından ya-
pılır. Ders kurullarında yapılan yoklama, ilgili öğretim elemanı tarafından öğrenci işlerine ders
sonunda teslim edilir. Yoklamaların tasnifi, birleştirilmesi ve değerlendirilmesi işlemi Fakülte
öğrenci işleri ve ilgili dönem koordinatörlüğü tarafından yürütülür. Ders kurulu sonlarında ve
dönem sonunda derslere devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler dönem koordinatörlüğü
tarafından Dekanlığa bildirilir ve devamsızlık durumu ilan edilir.

(4) Dönem IV ve V öğrencilerinin devamına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Her bir staj, kendi içerisinde değerlendirilir. Mazereti olsun veya olmasın, bir stajda

teorik derslerin %30’undan fazlasına veya pratik derslerin %20’sinden fazlasına katılmayan
öğrenci o stajın staj sonu ve bütünleme sınavına giremez. Bu öğrencilerin notu sıfır olarak de-
ğerlendirilir.

b) Staj derslerinde öğrenci yoklamaları, stajı veren öğretim elemanları tarafından yapılır.
Staj sonunda staja devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler, ana bilim dalı başkanlığı tara-
fından ilan edilir ve dönem koordinatörlüğü aracılığı ile Dekanlığa bildirilir.

(5) Dönem VI öğrencilerinin devamına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Her bir staj kendi içerisinde değerlendirilir. Mazereti olsun veya olmasın devamsızlığı

%10’u geçen öğrencilerin notu sıfır olarak değerlendirilir.
b) Dönem VI stajlarında devamsızlık süresi %10’u geçmiyor ise öğrenci, devam etme-

diği pratik çalışmaları, ana bilim dalının imkânları ölçüsünde, öğretim üyesinin gösterdiği gün
ve saatte telafi etmek zorundadır. Mazereti olsun veya olmasın telafi çalışmalarını yapmayan
öğrencinin notu sıfır olarak değerlendirilir.

(6) Devamsızlıktan kalan öğrenciler ilgili dönemi/stajı aynen tekrar ederler; dönem/staj
tekrarlarında da devam zorunluluğu şarttır.

(7) Derslere devam şartını yerine getirmeyen öğrencilerin listesi sınavdan en az 1 gün
öncesinde ilan edilir.

(8) Öğrencilerin aldıkları sağlık raporları devamsızlıktan sayılır.
Mazeretler
MADDE 15 – (1) Senato tarafından belirlenen sebepler veya sağlık nedeniyle öğren-

cinin mazeretli sayılmasına, öğrencinin yazılı başvurusu üzerine Yönetim Kurulu karar verir.
(2) Öğrencinin, eğitim-öğretim süresinde, sağlık raporu ile mazeretli sayılabilmesi için

hastalığını sağlık raporu ile belgelendirmesi ve bu raporun Yönetim Kurulunca kabul edilmesi
gerekir. Sınav günü alınan sağlık raporlarında raporun tarihiyle birlikte saatinin de belirtilmiş
olması şarttır.

(3) Sağlık mazereti, Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere
devam edemez ve sınavlara giremez. Herhangi bir nedenle hastalık izni almış ve hastalık izin
süresinin bitim tarihinden önce eğitim-öğretimine başlamak isteyen öğrencilerin yeni bir sağlık
raporu ile öğrenimlerine devam edecek durumda olduklarını belgelendirmesi gerekir.

(4) Mazeretlerle ilgili her türlü başvurunun, mazeretin ortaya çıktığı tarihten itibaren
beş iş günü içerisinde yazılı olarak Dekanlığa bildirilmesi şarttır. Daha sonra yapılan başvurular
veya sunulan raporlar işleme konulmaz.

(5) Mazereti kabul edilmiş olsa bile öğrencinin devam şartını yerine getirmiş olması
gerekir.

(6) Üniversite adına kültür, spor ve bilim faaliyetlerine katılma sebebiyle görevli/izinli
sayılma durumunda;

a) Öğrencilerin görevli/izinli sayıldıkları süreler devamsızlıktan sayılmaz.
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b) Öğrenciler, bu süreler içinde giremedikleri uygulama çalışmalarını ders kurulları/staj-
lar için ana bilim dallarının imkânları ölçüsünde belirlenen gün ve saatlerde, aday hekimlik
öğrencileri ise devamsız olduğu günleri aday hekimlik eğitiminin sonunda telafi eder.

c) İlan edilen telafi uygulamasına katılmayan öğrenciler, bulunduğu ders/staj kurulu
veya aday hekimlik dönemindeki stajların devam şartını karşılamıyor ise ders/stajdan devamsız
sayılırlar.

ç) Öğrenciler bu süreler içerisinde katılamadıkları sınavlara Yönetim Kurulunca belir-
lenecek tarihlerde girerler. Ancak ders kurulları/stajlarda teorik derslerin %40’ından fazlasına
katılmayan veya pratik derslerin ve uygulama çalışmalarının %30’undan fazlasına katılmayan
öğrenciler her durumda devamsız sayılırlar, bitirme sınavlarına alınmazlar, ilgili ders kurulun-
dan sıfır notunu alırlar ve ilgili stajı tekrar ederler. Aday hekimlik döneminde ise ilgili staj sü-
resinin %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenciler devamsız sayılırlar ve ilgili stajı tekrar
ederler.

(7) Mazeret sınavlarına ilişkin esaslar aşağıdaki şekildedir:
a) Mazeretleri nedeniyle ders kurulu sınavına giremeyen ve Yönetim Kurulunca maze-

retleri kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır.
b) Ders kurulu mazeret sınavı, Yönetim Kurulunca belirlenen günde yapılır.
c) Mazeret sınavına girmeyen öğrenci için tekrar mazeret sınavı açılmaz.
ç) Mazeret sınavının biçimi ve uygulanış şekli, ilgili koordinatörlük/ana bilim dalı ta-

rafından belirlenir.
d) Dönem sonu sınavı ve staj sınavı için mazeret sınavı açılmaz. Bu sınavlara devam-

sızlık nedeni dışında giremeyen öğrenciler bütünleme sınavına girebilirler.
e) Bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz.

ALTINCI BÖLÜM
İzinli Ayrılma, Kayıt Silme ve İlişik Kesme

İzinli ayrılma
MADDE 16 – (1) Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli sebepleri olan ve ma-

zereti Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrencilere yıl/dönem izni verilebilir. Bir öğrenci en
fazla, üst üste ya da aralıklı olarak toplam iki yıl için izinli sayılabilir. Ancak, sağlık raporu
uyarınca yapılacak izin işlemlerinde bu süre şartı aranmaz.

(2) Öğrenci izinli olduğu süre içinde öğrenimine devam edemez. Bu durumda, öğren-
cinin her türlü öğrencilik hakları dondurulur.

(3) Öğrenime ara verme izni alan bir öğrencinin öğrenimine ara verdiği süre, öğrenim
süresinin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

(4) Bir yıl süreli ara verme izni, dönem başlangıcından o dönem sınavlarının sona erdiği
tarihe kadar olan süreyi kapsayacak şekilde verilir.

(5) Öğrencinin hastalık mazereti nedeniyle izinli ayrılabilmesi için en az 6 haftalık bir
süreyi kapsayan ve ilgili yönetim kurulunca uygun görülen bir sağlık kurulu raporunu sunması
gerekir.

Başvuru şekli ve süresi
MADDE 17 – (1) İzin istekleri, gerekçeli bir dilekçe ve ilgili belgeler ile birlikte De-

kanlığa yapılır.
(2) İzin isteklerinin, en geç derslerin başlamasını takip eden ilk hafta içinde yapılması

esastır; bu süre bittikten sonra yapılacak başvurular, ani hastalık ve beklenmedik durumlar ha-
riç, işleme konulmaz.
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İzin dönüşü
MADDE 18 – (1) İzin almış olan öğrenciler, izinlerinin bitiminde gerekli işlemleri yap-

tırarak öğrenimlerine devam ederler. Ancak bulaşıcı bir hastalık nedeni ile izin almış olan öğ-
renciler, öğrenimlerine devam edecek durumda olduklarını, sağlık kurulu raporu ile belgelen-
dirmek zorundadırlar.

(2) Herhangi bir nedenle hastalık izni almış ve hastalık izin süresinin bitim tarihinden
önce öğrenimine başlamak isteyen öğrencilerin, yeni bir sağlık kurulu raporu ile öğrenimlerine
devam edecek durumda olduklarını belgelendirmeleri gerekir.

Kayıt silme
MADDE 19 – (1) İlgili mevzuatta azami öğrenim süresinin tamamlanıp tamamlanma-

dığına bakılmaksızın aşağıdaki durumlarda öğrencinin kaydı silinir:
a) Kendi isteği ile kayıt silme dilekçesi vermesi.
b) Yatay geçiş yoluyla başka bir yükseköğretim kurumuna kabul edilmesi.
c) Üniversite tarafından Üniversiteden çıkarma cezası alması.
ç) İlgili mevzuatta belirtilen şekilde örgün olmayan öğretim programları hariç olmak

üzere, başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespiti.
d) Kayıt işleminin, eksik belge veya sahte belge ile yapıldığının veya kayıt hakkı ka-

zanamadığının anlaşılması.
e) Öğrencinin vefat etmesi.
(2) Üniversiteden kayıt silme işlemleri birinci fıkranın (a) ve (c) bentleri hariç Yönetim

Kurulu kararı ile yapılır. Kendi isteği ile kayıt sildirmek isteyen öğrencinin ilişik kesme işlemi
tamamlandıktan sonra Dekanlık oluru ile kaydı silinir.

(3) Yatay geçiş yoluyla başka bir üniversiteye kabul edilen öğrenciler hariç olmak üzere
kaydı silinen öğrencilerin ödemiş oldukları öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti iade edil-
mez.

(4) Kaydı silinen öğrencinin durumu, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve ilgili ku-
rumlara bildirilir.

İlişik kesme
MADDE 20 – (1) Üniversiteden mezun olan öğrencilerin diplomalarını alabilmeleri

ve kendi isteği ile kayıt sildirenlerin veya Üniversiteden çıkarılanların dosyalarındaki kendile-
rine ait belgeleri alabilmeleri için Üniversite tarafından tespit edilen ilişik kesme işlemlerini
yapmış olmaları şarttır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Sınavlara İlişkin Esaslar ve Notlar

Dönem I, II ve III sınavları ile ilgili esaslar
MADDE 21 – (1) Dönem I, II ve III’te aşağıdaki sınavlar yapılır:
a) Ders kurulu sınavı: Her ders kurulu sonunda yapılan sınavdır. Ders kurulu sınavı ara

sınav yerine geçer.
b) Dönem sonu sınavı: Her akademik yılın sonunda son ders kurulu sınavının bitimin-

den en erken 14, en geç 21 gün sonra yapılan ve o yıl okutulan tüm ders kurullarını kapsayan
sınavdır.

c) Dönem sonu bütünleme sınavı: Dönem sonu sınavından itibaren en erken 14, en geç
21 gün sonra yapılan sınavdır. Dönem sonu sınavı ve ders kurulları not ortalamasıyla başarılı
olamayan ve dönem sonu sınav hakkını kazandığı halde bu sınava herhangi bir nedenle gire-
meyen öğrenciler bütünleme sınavına girerler.

ç) Meslekî beceri uygulamaları sınavı: Meslekî beceri uygulamaları olan her ders ku-
rulunda yapılır.
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d) Mazeret sınavı: Mazereti nedeniyle ders kurulu sınavına giremeyen ve Yönetim Ku-
rulunca mazereti kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Ders kurulu mazeret sınavı
bir defa ve Dekanlıkça belirlenen tarihte yapılır. Mazeret sınavına girmeyen öğrenci için tekrar
mazeret sınavı hakkı verilmez. Dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı
hakkı verilmez.

(2) Sınav sonucu, analizler ve gerekirse düzeltmeler yapıldıktan sonra en geç 7 iş günü
içinde açıklanır. Tüm sınav notları, ilgili koordinatörlük tarafından Dekanlığın onayı ile ilan
edilir.

Dönem I, II ve III sınavlarında başarının değerlendirilmesi
MADDE 22 – (1) Ders kurulları sınav notlarının hesaplanmasında aşağıdaki esaslara

uyulur:
a) Kurul sınavları yazılı sınav olarak ve/veya ödev/proje gibi alternatif yöntemler kul-

lanılarak yapılır. Sınavlar yüz yüze ve/veya dijital imkanlar kullanılarak yapılabilir. Uygulaması
olan kurullarda yazılı sınavlara ek olarak yüz yüze ve/veya dijital imkanlar kullanılarak
pratik-uygulama ve/veya sözlü sınav da yapılabilir. Meslekî beceri eğitimi ve benzeri diğer
eğitim uygulamaları için farklı değerlendirme yöntemleri belirlenebilir.

b) Bir ders kurulu sınavında her dersin ve pratik/uygulama sınavının kendi barajı vardır.
Baraj sınırı %50’dir. Öğrenci, ders kurulu sınavında kurulu oluşturan derslerin bir veya birka-
çından %50’nin altında not alırsa o dalda elde ettiği puan ile o dalın toplam puanının %50’si
arasında kalan puan farkı, sınav toplam puanından düşülerek o ders kurulu sınav notu belirle-
nir.

c) Soru sayısı, o sınavdaki toplam soru sayısının %5’inden daha az olan dersler için
ilgili dönem koordinatörü tarafından baraj uygulamasının birleştirilmesine karar verilebilir.

ç) Ders kurulunu oluşturan derslere ait teorik ve pratik puanlar toplanarak ders kurulu
sınav puanı bulunur. Ders kuruluna ait toplam puanın hesaplanmasında sonucun eksi olarak
bulunması durumunda bu puan sıfır olarak değerlendirilir.

(2) Herhangi bir dönemin ders kurulları not ortalamasını hesaplamak için; o dönemdeki
her bir kurulun AKTS değeri, o kuruldan alınan harf notunun katsayısı ile çarpılır. Çarpım so-
nucunda bulunan değerler toplanır ve elde edilen toplam değer, bu kurulların toplam AKTS
değerine bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilecek şekilde
yuvarlanır.

(3) Ders kurulları dönem sonu ve bütünleme sınavları, yazılı sınav olarak ve/veya
ödev/proje gibi alternatif yöntemler kullanılarak yapılır. Sınavlar yüz yüze ve/veya dijital im-
kanlar kullanılarak yapılabilir. Yazılı sınavlara ek olarak yüz yüze ve/veya dijital imkanlar kul-
lanılarak pratik (uygulama) ve/veya sözlü sınav da yapılabilir.

(4) Başarılı sayılabilmek için ders kurulları dönem sonu sınavı veya ders kurulları dö-
nem sonu bütünleme sınavından en az 50 puan almak zorunludur.

(5) Ders kurulları dönem sonu başarı notu, ders kurulları ortalama notunun %60’ı ve
dönem sonu sınavından alınan notun %40’ının toplanması ile elde edilen nottur. Bütünlemeye
kalan öğrencilerin dönem sonu başarı notunun hesaplanmasında dönem sonu sınavından alınan
not yerine bütünleme sınavından alınan not esas alınır. Öğrencinin bir üst sınıfa geçebilmesi
için, ders kurulları dönem sonu sınavı veya ders kurulları dönem sonu bütünleme sınavından
en az 50 alması ve ders kurulları dönem sonu başarı notunun 100 üzerinden en az 60 olması
gerekir.

(6) Ortak zorunlu dersler ile seçmeli derslerin yürütülmesinde ve sınavlarının değer-
lendirilmesinde 12/1/2020 tarihli ve 31006 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Bakırçay
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
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Dönem sonu sınavından muafiyet hakkı
MADDE 23 – (1) Ders kurulları ortalama notu 75 ve üzerinde olan ve her bir ders ku-

rulundan en az 60 ve üzerinde not alan öğrencilerin, dönem sonu sınavına girme zorunlulukları
yoktur. Dönem sonu sınavından muafiyet hakkı elde eden ve bu sınava girmeyen öğrencilerin
ders kurulları ortalama notu, ders kurulları dönem sonu başarı notu olarak kabul edilir.

(2) Dönem sonu sınavından muafiyet hakkı elde etmiş olmasına rağmen söz konusu sı-
nava katılmak isteyen öğrenciler, bu isteklerini sınav tarihinden en az 7 gün önce yazılı olarak
Dekanlığa bildirmek zorundadırlar. Bu öğrencilerin ders kurulları dönem sonu başarı notu he-
saplanırken ders kurulları ortalama notu ve dönem sonu sınavından aldıkları not değerlendir-
meye alınır.

Dönem tekrarı
MADDE 24 – (1) Ders kurulları dönem sonu sınavı notu veya ders kurulları dönem

sonu bütünleme sınavı notu ve ders kurulları dönem sonu başarı notu bu Yönetmelikte belirtilen
puanların altında olan öğrenci, başarısız kabul edilir ve sınıfta kalmış sayılır. Bu öğrenciler dö-
nemi tekrar ederler, sınavlara yeniden girerler ve derslere devam ederler.

Dönem IV ve dönem V stajları
MADDE 25 – (1) Dönem IV ve V’te klinik dersler staj uygulaması şeklinde yapılır.

Staj uygulaması yapılacak klinikler ve staj süreleri mezuniyet öncesi tıp eğitimi komisyonunun
önerisi üzerine Fakülte Kurulu tarafından belirlenerek eğitim-öğretim yılı başında ilan edilir.
Gerekli durumlarda aynı süreçlerden geçerek Fakülte Kurulu tarafından seçmeli staj uygulaması
açılabilir ve stajların bazılarının birleştirilmesi ile staj blokları oluşturulabilir. Staj programları,
mezuniyet öncesi tıp eğitimi ulusal çekirdek eğitim programının güncel hali esas alınarak ha-
zırlanır ve uygulanır.

(2) Dönem IV ve V stajları öncelikli olarak Fakültede yapılır. Ancak öğrenci akredite
bir tıp fakültesinde staj yapmak için başvurabilir. Başka bir fakültede staj yapacak öğrenci sa-
yısı, başvuran öğrencinin bulunduğu staj grubundaki öğrenci sayısının %20'si ile sınırlıdır.
Kontenjanın üzerinde başvuru olması durumunda başvuru tarihine kadarki not ortalamasına
göre sıralama yapılır, not ortalaması en yüksek öğrenci/öğrenciler stajlarını diğer fakültede ya-
parlar. Bir eğitim döneminde başka fakültede yapılabilecek staj süresi 3 ay ile sınırlıdır.

Staj sınavı
MADDE 26 – (1) Dönem IV ve V’te staj sınavları, ilgili ana bilim dalı tarafından be-

lirlenen ve önceden ilan edilmiş olan yöntemle yapılır.
(2) Sınavlar; yazılı sınav ve/veya sözlü ve/veya pratik (hasta veya olgu sunumu, mua-

yene, klinik beceri uygulaması, hasta başı görüşme ve benzeri uygulamalı) sınav olarak ve/veya
ödev/proje gibi alternatif yöntemler kullanılarak yapılır. Sınavlar yüz yüze ve/veya dijital im-
kanlar kullanılarak da yapılabilir. Sözlü ve/veya pratik sınavlar ana bilim dallarının olanakları
ölçüsünde yapılandırılmış sınavlar şeklinde yapılır. Ödev, proje, klinik performans ve benzeri
değerlendirme yöntemleri stajda uygulanacaksa, bu değerlendirme yöntemlerinin staj sınavına
katkıları ana bilim dalı kurul kararı ile belirlenir.

(3) Staj sınavından başarılı sayılmak için yapılan sınavların her aşamasından en az 60
puan almış olmak gereklidir. Staj notu, tüm aşamaların toplanıp aritmetik ortalamasının alın-
ması suretiyle hesaplanır.

(4) Staj sınavları ana bilim dalında ders veren öğretim elemanlarının katılımı ile ger-
çekleştirilir. Sözlü ve pratik sınavlar en az iki öğretim elemanından oluşan bir komisyon tara-
fından yapılır. Ana bilim dalındaki öğretim elemanı sayısı az ise, diğer ana bilim dallarından
sınavın yürütülmesine destek için öğretim elemanı desteği alınabilir.
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(5) Staj sınav sonuçları ilgili ana bilim dalı tarafından en geç 5 iş günü içinde ilan edilir;
dönem koordinatörlüğü aracılığıyla Dekanlığa iletilir.

Staj bütünleme sınavı ve stajların tekrarı
MADDE 27 – (1) Dönem IV ve V’te staj sınavlarında başarılı olamayan öğrenciler, bu

stajların bütünleme sınavına girerler.
(2) Bütünleme sınav tarihi o dönemin son stajının bitiminden en az 5 gün sonra başla-

yacak şekilde programlanır.
(3) Bütünleme sınavlarında başarılı olamayan öğrenciler, bu staj veya stajları bir sonraki

ders yılında tekrarlar. Bu tekrarların tamamında devam zorunluluğu vardır. Öğrenciler tekrar
ettiği stajın sonunda sınava alınır. Başarısız olan öğrenciler aynı stajın bir sonraki staj sonu sı-
navı gününde bütünleme sınavına alınır.

(4) Dönem IV ve V’te o dönem programında yer alan tüm stajlar başarı ile tamamlan-
madan bir üst sınıfa geçilemez.

(5) Dönem IV ve V’te staj tekrarlayan öğrenci, bu stajı bir sonraki yılın ilk öğrenci gru-
bu ile tekrarlar ve sınavına girer. Öğrenci, tekrarlamak zorunda olduğu tüm stajlardan başarılı
olduğu takdirde yeni ders yılının başlamasını beklemeden öğrenim programının elverdiği bir
zamanda yeni öğrenci grubu ile dönem V veya dönem VI öğrenimine başlayabilir.

(6) Dönem IV veya V’te, tek bir staj hariç tüm stajlarını başarıyla geçen ve bir üst dö-
neme başlayabilecek durumda bulunan öğrencilere; kaldıkları bu stajdan devam almış olmaları
şartıyla, bir sonraki eğitim-öğretim yılının dönem V veya dönem VI’ya başlama tarihinden ön-
ce, bütünleme sınavına ek olarak, yalnızca bu staj için bir defaya mahsus olmak üzere ek sınav
hakkı verilir. Başarılı olan öğrenciler dönem V veya dönem VI’ya başlatılırlar, başarısız olanlar
ise stajı tekrar alırlar.

(7) Staj sonu sınavı ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı hakkı verilmez.
(8) Dönem IV ve V’te, Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazeretle de olsa devam-

sızlık sınırını aşmış olan öğrenciler, staj sonu sınavına alınmazlar ve bu öğrenciler stajı tekrar
ederler.

(9) Staj bütünleme notları, sorumlu ana bilim dalı tarafından ilan edilir ve dönem ko-
ordinatörlüğü aracılığıyla Dekanlığa iletilir.

Sınavların düzenlenmesi
MADDE 28 – (1) Sınav tarihleri akademik takvimde belirlenir. Sınav tarihleri ilan edil-

dikten sonra zorunlu haller dışında değiştirilmez. Sınavlar, Fakülte tarafından çıkarılan sınav
kılavuzunda tanımlandığı şekilde yürütülür.

Sınavlara katılma ve sınavın geçerliliği
MADDE 29 – (1) Sınavlara girebilmek için öğrencilerin kayıt, devam zorunluluğu ve

ilan edilmiş diğer şartları yerine getirmeleri şarttır.
(2) Öğrenci, girmeye hak kazandığı bütün sınavlara ilan edilen yer, gün ve saatte girmek

ve öğrenci kimlik kartını sınav sorumlusuna ibraz etmek zorundadır.
(3) Öğrenci, Yönetim Kurulunca kabul edilen bir mazereti olmaksızın, girmediği sı-

navdan veya sınavın herhangi bir kısmından başarısız sayılır; notu bu sınav veya sınav kısmı
için sıfır olarak değerlendirilir.

(4) Öğrencinin girme hakkı olmadığı bir sınava girmesi durumunda aldığı not, ilan edil-
miş olsa dahi geçersiz sayılır.

(5) Sınavlarda kopya çeken veya kopya girişiminde bulunan öğrenci hakkında
18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğ-
renci Disiplin Yönetmeliğine göre gerekli işlem yapılır. Kopya çeken veya yapılan soruşturma
sonucunda kopya girişiminde bulunduğu tespit edilen öğrencinin sınav notu sıfır olarak değer-
lendirilir.
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(6) Sınavlar, resmî tatiller hariç olmak üzere cumartesi günleri ve mesai saatleri dışında
da yapılabilir.

(7) Sınav sonuçları dekanlık tarafından ilan edilir. Öğrencilere sınav soru ve cevapları
ile ilgili sınav sonrasında geri bildirim verilir.

Sınavların değerlendirilmesinde kullanılan not ve katsayılar
MADDE 30 – (1) Fakültede ders kurulları ve stajlar için yapılan sınav sonuçlarının de-

ğerlendirilmesinde kullanılan başarı notlarının ifade ettikleri başarı dereceleri ve katsayıları
aşağıda gösterilmiştir:

Puan Harf Karşılığı Katsayısı Başarı Derecesi
90-100 AA 4,00 Mükemmel
85-89 BA 3,50 Çok iyi
80-84 BB 3,00 İyi
75-79 CB 2,50 İyi-yeterli
60-74 CC 2,00 Yeterli
55-59 DC 1,50 Yeterli-geçer
50-54 DD 1,00 Koşullu-geçer
0-49 FF 0,00 Başarısız

GR 0,00 Sınava Girmedi
DZ 0,00 Devamsız
MU Muaf

(2) Tablodaki harflere göre;
a) Bir ders, bir dönem ve/veya bir stajdan (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından

birini almış olan öğrenci o dersi, o dönemi ve/veya o stajı başarmış sayılır.
b) Ortak zorunlu dersler ve seçmeli dersler için bir dersten (DC) (Yeterli-geçer) ve (DD)

(Koşullu-geçer) notlarından birisini alan öğrenci, o dersi şartlı başarmış kabul edilir. 
c) Bir ders, bir dönem ve/veya bir stajdan (FF), (GR) ve (DZ) notlarından birisini alan

öğrenci o dersten/dönemden/stajdan başarısız sayılır.
ç) DZ: Teorik ve/veya uygulamalı dersler ile stajlara devam yükümlülüğünü yerine ge-

tirmeyen öğrenciye verilen nottur. Bu notu alan öğrencinin dönem sonu ve bütünleme sınav-
larına girme hakkı yoktur.

(3) Ortak zorunlu dersler ile seçmeli derslerin yürütülmesinde ve sınavların değerlen-
dirilmesinde İzmir Bakırçay Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yö-
netmeliği hükümleri uygulanır.

(4) Sınav sonuçları harf notu olarak veya 100 tam not üzerinden ilan edilir.
(5) Dönem not ortalaması ve genel not ortalaması şu şekilde hesaplanır:
a) Dönem not ortalaması hesabı: Öğrencinin ilgili dönemde aldığı kurulların harf notu

katsayısı, bu kurula ait kredi değeri ile çarpılarak elde edilen sonuçlar toplanır ve kredi değer-
lerinin toplamına bölünür. Bölme sonucu, virgülden sonra iki haneye yuvarlanarak verilir.

b) Genel not ortalaması hesabı: Öğrencinin ilk beş dönemden aldığı dönem not ortala-
maları toplanır ve bu değer beşe bölünür. Bölme sonucu, virgülden sonra iki haneye yuvarla-
narak verilir.

c) Dönem ve genel not ortalaması hesabında, tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı
en son not geçerlidir.

ç) Muaf olunan ders için muafiyet sınavına girilerek alınan not, dönem ve genel not or-
talaması hesabına katılır.
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Sınav sorularına ve sonuçlarına itiraz
MADDE 31 – (1) Sınav sorularına yapılacak itirazlar, sınav sonucu ilan edildikten son-

raki en geç 3 iş günü içinde Dekanlık öğrenci işleri birimine yapılır. Öğrenci, itirazını destek-
lemek üzere ek belge sunabilir. Dekanlık, itirazları bir üst yazı ile ilgili dönem koordinatörüne
iletir. İtirazlar bir dekan yardımcısı başkanlığında, dönem koordinatörü ve bir koordinatör yar-
dımcısından oluşan 3 kişilik kurul tarafından incelenir. Kurul, ilgili öğretim üyesinden itiraz
edilen sınav sorusunun şekil, bilgi, içerik ve benzeri hususlar açısından hatalı olup olmadığı
yönünden değerlendirmesini talep eder; öğretim üyesi, sınav soru itiraz formuna yazdığı ceva-
bını tıbbi literatür desteği ile kurula sunar. Kurul, gerektiğinde ilgili bilim alanındaki başka öğ-
retim üyelerinin görüşüne de başvurabilir.

(2) Sınav notuna yapılacak itirazlar, sınav sonucu ilan edildikten sonraki en geç 3 iş
günü içinde, Dekanlık öğrenci işleri birimine yapılır. Dekanlık, itirazları üst yazı ile ilgili ölçme
değerlendirme kuruluna iletir. İtirazlar, ölçme değerlendirme kurulunca belirlenen 3 kişilik bir
inceleme kurulu tarafından değerlendirilir.

(3) İtirazlar 3 iş günü içerisinde sonuçlandırılır ve dekanlığa iletilir. İtiraz sonucunda
yapılan yeni değerlendirme sonucuna tekrar itiraz yolu kapalıdır.

(4) İptal edilen sınav sorusu veya soruları olursa sınav, kalan toplam soru sayısı üze-
rinden değerlendirilir.

(5) Notların ilanından sonra not değişikliğini gerektiren bir hususun ortaya çıkması du-
rumunda, bu değişiklikler Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir ve Dekanlık tarafından ilan edi-
lir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Aday Hekimlik Dönemi Eğitim Esasları

Aday hekimlik dönemi eğitim esasları 
MADDE 32 – (1) Aday hekimlik (intern) dönemindeki eğitim programının amacı; öğ-

rencinin daha önceki yıllarda edindiği teorik ve pratik bilgilerin klinik uygulamalarını yaptır-
mak, öğrenciye hekimlik mesleğinin uygulanmasında deneyim ve beceri kazandırmak, hekim
adayını, bu mesleği yalnız başına en iyi biçimde uygulayabileceği düzeye getirmektir.

(2) Aday hekimlik dönemi, aralıksız olarak en az 9 en fazla 12 ayı kapsar.
(3) Aday hekimlik döneminde klinik dersler stajlar halinde yapılır. Staj uygulaması ya-

pılacak klinikler ve staj süreleri, mezuniyet öncesi tıp eğitimi komisyonunun önerisi üzerine
Fakülte Kurulu tarafından belirlenir ve eğitim-öğretim yılı başında ilan edilir. Gerekli durum-
larda aynı süreçlerden geçirilerek Fakülte Kurulu tarafından seçmeli staj uygulaması getirile-
bilir.

(4) Fakültenin, aday hekimlik uygulaması yapılan her bir ana bilim dalında öğretim
üyelerinden biri, eğitim-öğretim yılının başlamasından en az 15 gün önce ana bilim dalı kurulu
tarafından o eğitim-öğretim yılı için ana bilim dalı aday hekimlikten sorumlu öğretim üyesi
olarak görevlendirilir ve koordinatörlük aracılığı ile Dekanlığa bildirilir. Bu öğretim üyesi,
ilgili dönemin eğitim-öğretiminin düzenli bir şekilde yürütülmesinde ana bilim dalı başkanı
ve dönem koordinatörlüğü ile iş birliği yapar.

(5) Aday hekimlik döneminde öğrenci, acil servis, klinik, poliklinik, laboratuvar, ame-
liyathane, yoğun bakım ve saha çalışmaları gibi alanlarda öğretim elemanı kontrolünde çalı-
şır.

(6) Aday hekimlik dönemi öğrencileri, eğitim gördükleri ana bilim ve bilim dallarının
koşullarına uymak, nöbet tutmak; ameliyat, laboratuvar çalışması, vaka takdimi, konferans,
seminer ve benzeri diğer bilimsel faaliyetlere katılmak zorundadırlar.
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(7) Aday hekimlik döneminde, her ana bilim dalında yapılan çalışma sonunda öğrenci-
nin başarı durumu; hasta ve hasta sahipleri ile ilişkisi, görevine bağlılık derecesi, meslekî bilgisi,
iş birliği yeteneği, işe ilgisi, devamı, toplantılara katılımı ve öğrenci staj karnesi göz önünde
bulundurularak değerlendirilir. Öğrencilerin bir stajda başarılı olarak değerlendirilebilmesi için
devam şartlarını sağlamış ve ilgili ana bilim dalı tarafından belirlenen aday hekim yeterlilik
değerlendirmesinden en az 60 puan alması gerekir. Öğrencilerin aday hekim yeterlilik değer-
lendirmesi ve staj karnesi, staj bitiminde ana bilim dalı başkanlığı tarafından Dekanlığa ileti-
lir.

(8) Aday hekimlik dönemi stajlarının bir veya birkaçından başarılı olamayan öğrenciye,
ilgili mevzuatta belirtilen azami eğitim-öğretim süresi dikkate alınarak, başarısız olduğu
staj/stajlarını başarılı oluncaya kadar tekrarlama hakkı verilir. Bu tekrarların tamamında devam
zorunluluğu vardır.

(9) Aday hekimlik dönemi, Fakültenin ana bilim/bilim dallarında yapılır. İnternlik prog-
ramının bir staj dilimindeki eğitim, Yönetim Kurulunun onayı ile yurt içinde akredite tıp fa-
kültelerinde veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı tıp eğitimi kurumlarında ya-
pılabilir. Başka bir fakültede internlik yapacak öğrenci sayısı, başvuran öğrencinin bulunduğu
intern grubundaki öğrenci sayısının %20'si ile sınırlıdır. Kontenjanın üzerinde başvuru olması
durumunda başvuru tarihine kadarki not ortalamasına göre sıralama yapılır, not ortalaması en
yüksek öğrenci/öğrenciler internliklerini diğer eğitim kurumunda yaparlar. Öğrenciler yurt içi
veya yurt dışı staj tercihlerini, programın başlamasından en az iki hafta önce Dekanlığa dilekçe
ile bildirmek zorundadırlar.

(10) İnternlik dönemi öğrencileri öğrenimlerini; YÖK tarafından tanınan herhangi bir
değişim programı kapsamında yurt içindeki ya da YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt
dışındaki tıp eğitimi kurumlarında yapabilirler. Staj değişim programı kabul edilen süresinde
tamamlanır. Bu durumdaki öğrenciler için kontenjan sınırlaması yoktur.

(11) Yurt içindeki tıp fakültelerinin son sınıf öğrencileri, fakültelerinin izni ve Yönetim
Kurulunun uygun kararı ile aday hekimlik stajlarından bir veya birkaçını fakültede yapabilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Mezuniyet Durumu, Mezuniyet Başarı Derecesinin Tespiti ve Diplomalar

Mezuniyet durumu
MADDE 33 – (1) Tıp doktorluğu için öngörülen 6 yıllık eğitim sırasında alması gereken

zorunlu, ortak zorunlu ve seçmeli dersleri alarak bunların tümünden başarılı olan, genel not
ortalaması en az 2,00 olan ve mezuniyet için en az 360 AKTS’yi tamamlayanlara Tıp Doktor-
luğu Diploması ve talep etmeleri halinde diploma eki verilir. 6 yıllık eğitim sonunda elde edilen
mezuniyet ağırlıklı not ortalaması transkriptte tıp eğitimi mezuniyet notu olarak gösterilir. 

Mezuniyet genel not ortalaması
MADDE 34 – (1) Mezuniyet genel not ortalamasını hesaplamak için; her dönemde öğ-

rencinin dönem not ortalaması, dönem not ortalamalarına katılan toplam kredi değeri ile çar-
pılır. Çarpım sonucunda bulunan değerler toplanır ve elde edilen toplam değer, dönem not or-
talamasına katılan derslerin toplam kredi değerine bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden
sonra iki haneye yuvarlanarak gösterilir.

Mezuniyet başarı derecesinin tespiti
MADDE 35 – (1) Normal eğitim-öğretim süresi içinde mezun olan öğrenciler arasından

ilk üç dereceye girenlerin belirlenmesinde mezuniyet genel not ortalaması esas alınır.
(2) Hesaplanan genel not ortalamalarının eşit olması halinde sırayla dönem III, dönem

II, dönem I, dönem IV, dönem V ve dönem VI olacak şekilde dönem not ortalamaları kıyaslanır;
dönem not ortalaması yüksek olan öğrenci bir üst dereceden mezun olmuş sayılır.
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(3) İlk üç dereceye girebilmek için öğrencilerin, Yönetim Kurulunca kabul edilmiş ma-
zeretler dışında, yıl ve süre kaybetmemiş, dönem ve staj tekrarı yapmamış olması şartlarını
sağlaması zorunludur.

(4) İlk üç dereceye giren öğrenci listesi Dekanlık tarafından ilan edilir, bu öğrencilere
belge verilir ve Fakülteden dereceyle mezun olan öğrenciler defterine kaydedilir.

Onur ve yüksek onur öğrencileri
MADDE 36 – (1) Mezuniyet genel not ortalaması 3,00-3,49 arasında olan öğrenciler

onur öğrencisi, 3,50-4,00 arasında olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi olarak taltif edi-
lirler. Bu öğrencilerin onur ve yüksek onur belgeleri, diplomalarıyla birlikte verilir ve isimleri
dekanlık tarafından Fakülte onur ve yüksek onur öğrencileri defterine kaydedilir.

(2) Onur ve yüksek onur öğrenci belgesi verilmeyecek haller şunlardır:
a) Üniversite öğrenciliği süresince, uyarma cezası dışında, disiplin cezası almış olmak.
b) Yönetim Kurulunca kabul edilmiş mazeretler dışında yıl ve süre kaybetmiş olmak.
c) Dönem veya staj tekrarı yapmış olmak.
Diplomalar
MADDE 37 – (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir:
a) Temel tıp bilimleri ön lisans diploması; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Ga-

zete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Li-
sans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hü-
kümlerine göre düzenlenir.

b) Tıp doktorluğu diploması; tıp doktorluğu için öngörülen altı dönemlik eğitim-öğretim
süresini başarı ile tamamlayan öğrencilere düzenlenir. 

ONUNCU BÖLÜM
Komisyonlar, Komisyonların Kurulması ve Değiştirilmesi

Komisyonlar 
MADDE 38 – (1) Dekanlık kurul ve komisyonlar kurabilir, olanların ismini değiştire-

bilir, birleştirebilir veya kurul ya da komisyonları kaldırabilir.
Mezuniyet öncesi tıp eğitimi komisyonu
MADDE 39 – (1) Mezuniyet öncesi tıp eğitimi komisyonu, Fakültenin misyonu ve viz-

yonu doğrultusunda mezuniyet öncesi tıp eğitimi programının bütüncül bir yaklaşımla ulusal
ve uluslararası gelişmeler ve düzenlemeler çerçevesinde sürekli iyileştirilip geliştirilmesini
sağlayan komisyondur.

(2) Mezuniyet öncesi tıp eğitimi komisyonu; Dekan, eğitimden sorumlu dekan yardım-
cısı, başkoordinatör ve dönem koordinatörleri ile fakülte öğrenci temsilcisinden oluşur. Dekan,
mezuniyet öncesi tıp eğitimi komisyonunun başkanıdır.

(3) Mezuniyet öncesi tıp eğitimi komisyonu, yılda en az dört kez toplanır.
Mezuniyet öncesi tıp eğitimi komisyonunun görevleri
MADDE 40 – (1) Mezuniyet öncesi tıp eğitimi komisyonunun görevleri şunlardır:
a) İlgili dönem ve bu döneme ait kurulların eğitim amaç ve hedeflerini belirlemek, prog-

ram değerlendirme süreci içinde yatay ve dikey entegrasyonu sağlayacak şekilde eğitim prog-
ramlarını hazırlamak; dönem programlarının birbiri ile uyum, ilişki ve entegrasyonunu göz
önünde bulundurarak mezuniyet öncesi tıp eğitimi programını bütüncül olarak değerlendirip
son şeklinin verilmesini sağlamak.

b) Dönem koordinatörlükleri tarafından hazırlanan akademik takvim taslağını değer-
lendirmek ve son şeklini vermek.

c) Akademik takvimde yer alan ders ve staj programlarının, eğitim-öğretim etkinlikle-
rinin düzenli ve uyumlu bir biçimde yürütülmesini sağlamak.
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ç) Zorunlu durumlarda eğitim-öğretim sürecinde ortaya çıkabilecek aksaklıkları önle-
mek üzere programda değişiklik yapmak.

d) Akademik yıl bitiminde o akademik yıla ilişkin verileri koordinatörlerle birlikte de-
ğerlendirmek.

e) Fakültede yapılan sınavların sonuçlarını incelemek, başarı durumunu değerlendirmek
ve gereğinde iyileştirici düzenlemeleri yapmak.

f) Eğitim-öğretimin kalitesini yükseltmek için gereken değişiklikleri tespit etmek, ders
eğitim araçları ile bunların alt yapısını değerlendirerek gereğinde iyileştirici düzenlemeleri
yapmak.

g) Eğitim-öğretime ilişkin mevzuatı değerlendirmek ve gerekli değişiklikleri saptamak.
ğ) Öğrenci danışmanlık hizmetlerini izlemek, incelemek ve değerlendirmek.
h) Eğitim-öğretim gereksinimleri ve tüm faaliyetlerle ilgili inceleme, araştırma ve proje

önerilerini değerlendirmek.
ı) Mezuniyet öncesi öğrenci, öğretim elemanı ve idari personel için geri bildirim form-

larını hazırlamak, uygulamak, ilgili verileri toplamak ve değerlendirmek.
i) Dekanlık tarafından talep edilen diğer çalışmaları yapmak.
Başkoordinatör
MADDE 41 – (1) Başkoordinatör, Fakültede mezuniyet öncesi tıp eğitimi programının,

amaç ve öğrenim hedefleri doğrultusunda ve program değerlendirme süreci içinde hazırlan-
masını, yürütülmesini ve dönem koordinatörlerinin uyum içinde çalışmasını sağlar.

(2) Başkoordinatör, Dekan tarafından görevlendirilir. Başkoordinatör, kendisine yar-
dımcı/yardımcılar görevlendirilmesini teklif eder ve bunlar Dekanın onayı ile görevlendirilir.
Yardımcılar, başkoordinatör ve dönem koordinatörlerine çalışmalarında yardım ederler.

Dönem koordinatörü
MADDE 42 – (1) Dönem koordinatörü, ilgili dönemin mezuniyet öncesi tıp eğitim-

öğretim programının hazırlanmasına katkıda bulunan ve eğitim-öğretimin program değerlen-
dirme süreci içinde düzenli bir şekilde yürütülmesi ve koordinasyonu ile görevlendirilmiş olan
öğretim üyesidir.

(2) Dönem koordinatörleri, Dekan tarafından görevlendirilir. Dönem koordinatörleri,
kendilerine yardımcı/yardımcılar görevlendirilmesini teklif eder ve bunlar Dekanın onayı ile
görevlendirilir. Yardımcılar, dönem koordinatörlerine çalışmalarında yardım ederler.

(3) Dönem koordinatörünün görevleri şunlardır:
a) Akademik takvim taslağını ilgili ana bilim dallarının görüşünü alarak başkoordinatöre

ve mezuniyet öncesi tıp eğitimi komisyonuna birlikte sunmak.
b) Sorumlu olduğu dönemin ders programının bütünlüğünü, entegrasyonunu ve düzenli

bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
c) Sorumlu olduğu dönemin devam çizelgelerini denetlemek ve sınavlara giremeyecek

öğrencileri Başkoordinatöre ve Dekanlığa bildirmek.
ç) Dönem I, II ve III’te sorumlu olduğu dönemin ders kurulu sınavı, dönem sonu sınavı

ve bütünleme sınavının yapılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak.
d) Dönem IV ve V’te sorumlu olduğu dönemin sınavlarının ana bilim dalları tarafından

hazırlanmasını ve uygulanmasını denetlemek.
e) Sınav sonuçlarının değerlendirilmesini ve sınavın istatistiki analizini yaparak açık-

lanmasını sağlamak.
f) Öğrencilerin sorunlarının çözümlenmesine ve danışman öğretim üyeleri ile ilişkile-

rinin düzenli yürütülmesine yardımcı olmak.
g) Her yıl, en az iki kez dönem öğrencilerinin sorunları ve çözüm yolları için genel gö-

rüşme oturumu düzenlemek.
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ğ) Genel görüşme oturumlarından ve yıl boyu eğitimle ilgili her türlü uygulamalardan
elde edilen eğitimi olumlu veya olumsuz etkileyen sonuçları ve tavsiyeleri, başkoordinatör ara-
cılığı ile mezuniyet öncesi tıp eğitimi komisyonuna iletmek.

h) Ders kurulu değerlendirme toplantılarına katılmak.
ı) Eğitim-öğretim sürecinin planlanması ve yürütülmesinde, ölçme değerlendirme ku-

rulu tarafından yapılan anket sonuçlarından yararlanmak ve yapılan değişiklikleri paydaşlarla
paylaşmak.

Ders kurulu başkanı
MADDE 43 – (1) Ders kurulu başkanı, mezuniyet öncesi tıp eğitimi komisyonunun

önerdiği adaylar arasından Dekan tarafından dönem başında görevlendirilir.
(2) Ders kurulu başkanı, ders kurulu sınavlarının hazırlık aşamasının yürütülmesinden

ve sınavların yapılmasından doğrudan sorumludur. Ders kurulu sınavlarıyla ilgili tüm işlem-
lerde Dönem koordinatörlüğü ile iş birliği yapar.

Staj eğitim sorumlusu
MADDE 44 – (1) Dönem IV ve V stajlarında eğitim veren her ana bilim dalındaki öğ-

retim üyelerinden biri eğitim-öğretim yılının başlamasından en az 15 gün önce ana bilim dalı
kurulu tarafından o eğitim-öğretim yılı için staj eğitim sorumlusu olarak görevlendirilir ve De-
kanlığa bildirilir. Staj eğitim sorumlusu, ana bilim dalı başkanı ve dönem koordinatörü ile iş
birliği halinde çalışır ve stajın eğitim programına uygun şekilde yürütülmesinden sorumludur.

Staj sınav sorumlusu
MADDE 45 – (1) Dönem IV ve V stajlarında eğitim veren her ana bilim dalındaki öğ-

retim üyelerinden biri eğitim-öğretim yılının başlamasından en az 15 gün önce ana bilim dalı
kurulu tarafından o eğitim-öğretim yılı için staj sınav sorumlusu olarak görevlendirilir ve De-
kanlığa bildirilir. Staj sınav sorumlusu, sınavların yapılmasından doğrudan sorumludur. Sınav-
ların optik okuyucuda okutulması, sınava dair istatistiklerin alınması işlemlerini yapar. Staj sı-
navlarıyla ilgili tüm işlemlerde ana bilim dalı başkanı ve dönem koordinatörlüğü ile iş birliği
yapar.

Ölçme değerlendirme komisyonu
MADDE 46 – (1) Ölçme değerlendirme komisyonu, öğrenci ölçme ve değerlendirme

araçlarının ve yöntemlerinin belirlenmesi ve denetlenmesinden, soru bankası oluşturulmasın-
dan, soruların ve sınavla ilişkili istatistik analizlerin değerlendirilmesine ilişkin etkinliklerin
tamamının bütünlükçü bir sistem anlayışıyla ele alınıp sürekli ve stratejik olarak değerlendi-
rilmesinden sorumlu komisyondur.

(2) Ölçme değerlendirme komisyonu, Dekanın görevlendireceği en az 3 öğretim ele-
manından oluşur.

Ana bilim dalı aday hekimlik döneminden sorumlu öğretim üyesi
MADDE 47 – (1) Dönem VI stajlarında Fakültenin aday hekimlik uygulaması yapılan

her ana bilim dalındaki öğretim üyelerinden biri eğitim-öğretim yılının başlamasından en az
15 gün önce ana bilim dalı kurulu tarafından o eğitim-öğretim yılı için ana bilim dalı aday he-
kimlik döneminden sorumlu öğretim üyesi olarak görevlendirilir ve Dekanlığa bildirilir. Bu
öğretim üyesi ilgili dönemin eğitim-öğretiminin düzenli bir şekilde yürütülmesinde ana bilim
dalı başkanı ve dönem koordinatörlüğü ile iş birliği yapar.

ON BİRİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Akademik danışmanlık
MADDE 48 – (1) Dekanlık tarafından, Fakültenin öğretim elemanları arasından her

öğrenci için bir veya daha fazla akademik danışman görevlendirilir. Zorunlu nedenler olmadığı
sürece akademik danışman/danışmanlar öğrencinin öğrenim süresi boyunca değiştirilmez.
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(2) Akademik danışmanın görevi, öğrencinin akademik hedefleri ile bireysel yeterli-
likleri arasında uyum sağlayabilmesi için bir yol gösterici olarak öğrenciye yardımcı olmaktır.
Danışmanlık için, eğitim-öğretim programında haftalık 2 ders saati zaman ayrılır ve ders prog-
ramında gösterilir.

Öğrenci değişimi programları
MADDE 49 – (1) Fakültede Erasmus, Farabi ve Mevlana değişim programları, Rek-

törlüğün belirlediği şekilde Üniversitenin Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Koor-
dinatörlüğünün, Erasmus/Farabi/Mevlana Fakülte koordinatörlerinin, Başkoordinatörün, eği-
timden sorumlu dekan yardımcısının ve ilgili dönem koordinatörünün koordinasyonu ile ger-
çekleştirilir.

Disiplin işleri
MADDE 50 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci

Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Tebligat
MADDE 51 – (1) Öğrenciler; öğretim, ders ve sınav programları, başarı durumu çi-

zelgeleri ve diğer hususlarda Üniversite ve Fakülte tarafından yapılan duyuruları ilgi ve özenle
izlemekle yükümlüdürler.

(2) Öğrenciler, posta adresleri ve iletişim bilgilerindeki değişiklikleri en geç 7 gün için-
de Fakülte öğrenci işlerine bildirmek zorundadırlar. Bu şekilde değişiklik bildiriminde bulun-
mamış, yanlış veya eksik adres vermiş olan öğrenciler (duyurunun dosyalarında mevcut en son
adreslerine yapılmış olması durumunda) kendilerine tebligat yapılmadığını iddia edemezler.
Bir hakkın doğmasına veya kaybına esas oluşturacak nitelikteki her türlü tebligat, öğrencinin
ilgili birimin öğrenci işlerine en son bildirdiği adresine, konuyu belirten iadeli taahhütlü bir
mektup gönderilmek veya Fakültenin öğrenci panosunda bir hafta süre ile ilan edilmek suretiyle
ya da elden tebligatla yapılır. İadeli taahhütlü mektubun öğrencinin eline geçmiş olup olma-
masına bakılmaksızın, diğer işlemlerden herhangi birinin yapılmış olması, tebligat yerine geçer
ve öğrenci tebligat konusunda hiçbir hak talebinde bulunamaz.

(3) İadeli taahhütlü mektubun öğrencinin adresine ulaşmış olması durumunda, PTT
iade kartı üzerindeki tarih; aksi halde konu hakkında ilgiliye yapılan ilanın duyuru panosuna
asıldığı günden sonraki yedinci gün tebliğ tarihi sayılır.

Öğrencilerin genel görünüşü ve giyinişi
MADDE 52 – (1) Öğrencinin genel görünüş ve giyinişi Tıp Fakültesi ile hekimlik mes-

leğinin özel şartlarına uygun olmalıdır. Preklinik derslerinde beyaz önlük giymek zorunludur.
Klinik uygulamalarında ise alt-üst beyaz veya lacivert yahut yeşil forma giymek zorunludur.

Yönerge
MADDE 53 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin olarak ihtiyaç duyulan ko-

nularda yönerge çıkarılabilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; İzmir Bakırçay Üni-

versitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, ilgili diğer mevzuat hü-
kümleri, YÖK, Senato, Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik 2021-2022 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe

girer.
Yürütme
MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Kapadokya Üniversitesinden:

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ FİZİK TEDAVİ VE SAĞLIKLI YAŞAM 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/11/2017 tarihli ve 30243 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kapa-

dokya Üniversitesi Fizik Tedavi ve Sağlıklı Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönet-

meliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı

fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“a) Kapadokya Üniversitesi Fizyoterapi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Dil ve Konuş-

ma Terapisi, Beslenme ve Diyetetik programları ve ilgili alanlarda öğrenim görmekte olan öğ-

rencilerin eğitim ve uygulama yapmalarına katkıda bulunmak.”

“f) Dil ve konuşma bozukluğu nedeniyle Merkeze başvuran ya da sevk edilen vakaları

değerlendirmek, bireysel ya da gruplar halinde dil ve konuşma terapisi programları düzenlemek,

bu programları uygulayarak dil ve konuşma terapisi yapmak, vakaların özelliğine göre dil ve

konuşma sorunları hakkında kişiye ya da yakınlarına danışmanlık yapmak.

g) Sağlıklı beslenme ve yaşam konusunda toplumu bilgilendirmek, risk faktörleri ko-

nusunda kalıcı davranış değişiklikleri sağlamak için çalışmalar yürütmek, beslenmeye dayalı

hastalıkları erken dönemde saptamak ve ilerlemesini önlemek, hastalıkların etkin tedavisini

sağlamak, akut ve kronik komplikasyonlarının gelişimini önlemek ve bu hastalıklara yönelik

rehabilitasyon hizmetleri sunmak, bireylerin sağlıklı beslenme açısından kalitesi yüksek bir

hayat sürdürmelerini sağlamak ve bu alanda danışmanlık hizmeti sunmak.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kapadokya Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

17/11/2017 30243
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinden:

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ JEOTERMAL KAYNAKLI 
REHABİLİTASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Jeotermal

Kaynaklı Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yö-
netim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzen-
lemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Jeotermal Kaynaklı

Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim or-
ganlarına, 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) Merkez (JEOKAREM): Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Jeotermal Kaynaklı Reha-

bilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörünü,
ç) Senato: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Senatosunu,
d) Üniversite: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; zengin jeotermal kaynakları içeren Kırşehir ilinde,

bu kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasına yönelik; yüksek teknolojik donanıma sa-
hip, ihtiyaç ve beklentilere uygun, kaliteli, hasta haklarına saygılı, modern bir sağlık hizmeti
sunarak toplum sağlığını geliştirmeye katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyetler alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarına (nörolojik, romatizmal, ortopedik, kar-

diyopulmoner, pediatrik, geriatrik, onkolojik rehabilitasyon ve benzeri) ihtiyaç duyan hastalara
Üniversitenin ilgili anabilim dalları ile iş birliği yaparak hizmet vermek.

b) Koruyucu ve önleyici rehabilitasyon alanlarında eğitim ve danışmanlık hizmetleri
vermek, topluma yönelik bilgilendirme faaliyetlerini yürütmek.
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c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkez bünyesinde, diğer kurum ve kuruluş-
larla iş birliği içinde ulusal ve uluslararası düzeylerde bilimsel araştırma projeleri hazırlamak,
bu projeleri gerçekleştirmek üzere çalışma grupları oluşturmak.

ç) Bilimsel araştırmalarla fizik tedavi ve rehabilitasyon ajanlarının ve jeotermal teda-
vilerin etkinliğini kanıta dayalı tıp açısından göstermek ve uluslararası literatüre katkıda bu-
lunmak.

d) Lisans, lisansüstü ve tıpta uzmanlık öğrencileri için araştırma olanakları sağlamak.
e) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkezin amacı doğrultusunda yurt içi ve yurt

dışındaki bilimsel çalışma, uygulama ve projeleri desteklemek, ulusal ve uluslararası kongre,
konferans, sempozyum, seminer, panel, kurs ve benzeri akademik etkinlikler düzenlemek.

f) Ortez ve protez atölyesinde fiziksel ve anatomik yetersizliği bulunan bireylerin re-
habilitasyonunda kullanılmak üzere ortez ve protezlerin hızlı, ucuz ve kolay teminini sağlamak
için çalışmalarda bulunmak.

g) Kırşehir’de termal sağlık turizminin geliştirilmesine katkıda bulunmak.
ğ) Merkezin amacı doğrultusunda Rektörlükçe verilen diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından, Tıp Fa-

kültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanının önerisi ile Rektör tarafından
üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin
tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdür, kadrolu öğretim elemanları arasından tercihen Fiziksel Tıp ve Rehabilitas-
yon uzman hekimi olmak üzere, en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek
üzere Rektörün onayına sunar. Müdür, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri
Müdüre vekâlet eder. Görevi başında bulunmama süresi altı ayı aştığı takdirde yeni Müdür gö-
revlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkez tarafından desteklenen araştırma projelerinin yürütülüşünü ve işleyişini iz-

lemek ve denetlemek.
c) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
ç) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaç ve politikalarını, araştırma ile ilgili plan ve

programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayını müteakiben yıllık faaliyet raporunu
Rektörün onayına sunmak.

d) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantı gündemini belirlemek, Yönetim
Kuruluna başkanlık etmek.

e) Her faaliyet dönemi sonunda, Merkezin yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın ça-
lışma program taslağını ve bütçe önerisini hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayını mütea-
kiben Rektörün onayına sunmak.

4 Temmuz 2021 – Sayı : 31531                              RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 33



f) Merkeze bağlı birimleri ve proje gruplarını oluşturmak.
g) Merkezin amacına yönelik olarak Rektörün verdiği diğer görevleri yerine getirmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Rektör tarafından

görevlendirilecek iki öğretim elemanı olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kuru-
lunun başkanı Müdürdür. Süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir
nedenle görevi sona eren üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir
üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, üç ayda bir toplanır. Müdür gerekli gördüğünde Yönetim Kurulunu
toplantıya çağırabilir.

(3) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya
katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde ço-
ğunluk sağlanmış sayılır.

(4) Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmamak şartıyla birim sorumluları davet
edilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak.
b) Proje gruplarının çalışma ilkeleri ile ilgili usul ve esasları belirlemek.
c) Proje grupları arasındaki koordinasyon ve denetimi sağlamak.
ç) Sunulan projelerin Merkezin amacına uygun olup olmadığına karar vermek ve uygun

projeler için çalışma ortamı hazırlamak.
d) Yurt içi ve yurt dışı bilimsel iş birliği önerilerini karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez birimleri ve proje grupları
MADDE 12 – (1) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için faaliyet alanları dikkate

alınarak farklı birimler ve süreli proje grupları oluşturulabilir.
(2) Proje gruplarının çalışma ilkeleri ile ilgili usul ve esaslar Yönetim Kurulu tarafından

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

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Büyükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5956 

—— • —— 
Hatay 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5957 
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Kemer 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5958 
 

—— • —— 
 

Kemer 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5959 
 

—— • —— 
 

Kemer 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5960 
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Altınözü 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5974 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR 
TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2021/346100 
İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. 

Silo Yolu Cad. No: 2/1 GAR/AFYONKARAHİSAR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43 
c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr (7bolgesatinalmavestokkontrolmudurlugu@tcdd.gov.tr) 
1-İhale konusu işin adı ve miktarı: 
7. Bölge Müdürlüğü mıntıkasında 19 adet UIC60 E1 Ray profiline sahip makasın 

sökülmesi, 21 adet UIC60 E1 Ray profiline sahip makasın kurulup ferş edilmesi ve alüminotermit 
ray kaynaklarının yapılması hizmet (Teknik şartnameye göre) alım işidir. 

2-Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü 
ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

3-Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu 
Eğitim ve Toplantı Salonu- GAR/AFYONKARAHİSAR adresine ihale gün ve saati olan 
28/07/2021 günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4-İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Servis 
Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosu GAR/AFYONKARAHİSAR adresinde 
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, 
doküman bedeli KDV Dahil 200,00 TL’nin T. Vakıflar Bankası TR 60000 1500 15800 728839 8248 -
TC. ZİRAAT BANKASI- TR400001000021070385575099 - T. HALK BANKASI- 
TR540001200918300013000003 hesap numaralarına ödenmesine müteakip, TCDD İşletmesi 7. 
Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon 
Bürosu GAR/AFYONKARAHİSAR adresinden temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 5936/1-1 
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17 ADET EN AZ 2020 MODEL KAMYONET TİPİ ARAÇ ŞOFÖR VE AKARYAKIT 
HARİÇ İÇ PİYASADAN KİRALANACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ihtiyacı ekli malzeme listesinde detayları yer alan 

toplam 17 adet en az 2020 model kamyonet tipi araç şoför ve akaryakıt hariç 20.09.2021 
tarihinden başlamak üzere 365 gün süreli olarak kuruluşça hazırlanan teknik şartname 
doğrultusunda, Ofisimiz tip Müteferrik Kapsamda İç Piyasadan Yapılacak Taşıt Kiralama Hizmet 
Alımına Ait Ticari Şartnamesi ile ihale ek şartları hükümleri dâhilinde, açık teklif usulü ile iç 
piyasadan kiralanacaktır. 

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

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

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

c) İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili 
firmaya iade edilecektir. 

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 ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 
edildiğini belirten yazı ve Ticari Şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar 
listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3-Teklifler, 14.07.2021 günü, saat 12.00’a kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu Satınalma 
Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler dikkate 
alınmayacaktır. 

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

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

6-Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 12. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 40 gün opsiyonlu olacaktır. 

7-Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda en az 6 ay vadeli geçici teminat verilecektir. 

8-İhale konusu araçların tamamı için teklif verilecek, kısmi teklif kabul edilmeyecektir. 
9-Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 
MALZEME LİSTESİ 

DOSYA 

NO 
MÜŞTERİ DAİRE TANIM MİKTAR 

84925 

SİİRT İL TARIM VE 

ORMAN 

MÜDÜRLÜĞÜ 

4+1 KİŞİLİK 4X2 PİCKUP DİZEL KLİMALI 

ARACIN ŞOFÖR VE AKARYAKIT HARİÇ 

KİRALANMASI 

12 

4+1 KİŞİLİK 4X4 ARAZİ PİCKUP DİZEL 

KLİMALI ARACIN ŞOFÖR VE AKARYAKIT 

HARİÇ KİRALANMASI 

5 

  TOPLAM 17 

  5988/1-1 
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YAPIM VEYA ONARIM KARŞILIĞI 30 YIL SÜRELİ KİRALAMA İŞİ  

İHALE EDİLECEKTİR 

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 

Mülkiyeti “Mazbut Cıncıklı Camii Şerifi Şahsiyeti Maneviyesi” vakfına ait olan, Kayseri 

İli, Kocasinan İlçesi, Erciyesevler Mahallesinde bulunan, tapunun 4423 ada, 2 Parselinde kayıtlı 

taşınmaz üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisinin 07.06.2021 tarih ve 198/203 

sayılı Kararında belirtilen şartlar çerçevesinde 30 (otuz) yıl süreyle 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü Yapım veya Onarım Karşılığı kira ihalesine 

çıkartılmıştır. 

İŞİN ADI 

Kayseri-Kocasinan İlçesinde bulunan, 4423 ada, 2 parsel 

sayılı taşınmazın 30 Yıl Süreli Yapım veya Onarım Karşılığı 

Kiralanması İşi. 

İLİ Kayseri İLÇESİ Kocasinan 

MAHALLESİ Erciyesevler SOKAK/CADDE Billur Cad. 

CİNSİ Arsa YÜZÖLÇÜMÜ 4.951,58 m2 

PAFTA NO. --- ADA/ PARSEL  

VAKIFLAR MECLİSİ 

KARAR TARİH VE SAYISI 
07.06.2021 - 198/203 

İHALE USULÜ 
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesi gereği 

kapalı teklif usulü 

İŞİN NEVİ VE NİTELİĞİ 

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Vakıflar Meclisinin 07.06.2021 

tarih ve 198/203 sayılı Meclis Kararında belirtilen şartlar 

çerçevesinde 30 (otuz) yıl süreyle Yapım veya Onarım 

Karşılığı Kiralama ihalesi işi. 

İŞİN TAHMİN EDİLEN 

BEDELİ 

6.773.326,20 TL (yapım/onarım (inşaat) maliyeti ile yapım/ 

onarım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli 

toplamıdır.) 

GEÇİCİ TEMİNAT 203.200,00 TL (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3’üdür.) 

İHALE TARİH VE SAATİ 05.08.2021 - 15:00 

I-Mülkiyeti “Mazbut Cıncıklı Camii Şerifi Şahsiyeti Maneviyesi” vakfına ait olan, 

Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Erciyesevler Mahallesinde bulunan, tapunun 4423 ada, 2 Parselinde 

kayıtlı taşınmaz üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisinin 07.06.2021 tarih ve 

198/203 sayılı Kararında belirtilen şartlar çerçevesinde 30 (otuz) yıl süreyle 2886 sayılı Devlet 

İhale Kanununun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü Yapım veya Onarım Karşılığı ihalesi 

işinde; 

1) Kira süresinin; yer teslimi tarihinden itibaren; 3 yılı inşaat süresi olmak üzere toplam 

30 yıl olması. 

2) Kira bedellerinin yer teslimi tarihinden itibaren; 

1. yıl aylık; 3.000,00 TL (Üçbin Türk Lirası) olması, 
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2. ve 3. yıl aylık; bir önceki yılın kira bedeli + Yİ-TÜFE (Artışa esas Yurt İçi TÜFE 

oranı; bir önceki yılın aylık kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Yurt İçi 

Tüketici Fiyat Endeksi on iki aylık ortalamalara göre değişim oranlarının geriye dönük on iki ayın 

aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır) olarak belirlenmesi, 

4. yıl (işletme süresinin ilk yılında) aylık; 35.000,00 TL + önceki 3 (üç) yılın Yİ-TÜFE 

(oniki aylık ortalaması) olarak belirlenmesi. 

Devam eden yıllarda (sözleşme süresi sonuna kadar) aylık; her yıl bir önceki yılın kira 

bedeli + Yİ-TÜFE (oniki aylık ortalaması) olarak belirlenmesi, 

3) Sözleşme tarihinden itibaren inşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın 

başka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin yüklenici tarafından sağlanması, 

4) Yüklenicisi tarafından vakıf taşınmaz ve inşaat üzerine hiçbir suretle haciz, ipotek, 

teminat vb. yükümlülüklerin konulmaması, 

5) Sözleşme imzalandıktan sonra, yüklenicinin talebi, İdarenin ve ilgili diğer kurum/ 

kuruluşların uygun görmesi kaydıyla ihale konusu işte imar planı değişikliğine bağlı olarak ya da 

mevcut imar durumu ve varsa diğer koşulların elverdiği ölçüde proje ve/veya fonksiyon 

değişikliği yapılması halinde yeniden değerlendirme yapılması ve aylık kira gelirinin yeniden 

belirlenmesi, belirlenecek yeni bedelin, ihalede belirlenen kira bedelinin altına düşürülmemesi, 

Söz konusu ekspertiz raporunda kira bedellerinin tespitinde kullanılan parametrede 

(öğrenci sayısı), bir değişiklik olması halinde, sözleşmeye esas kira bedellerinin de ilgili 

parametredeki artış oranında arttırılması, zorunlu nedenlerle azalma öngören bir değişiklik olması 

halinde ise, sözleşmeye esas kira bedellerinde bir değişiklik yapılmaması, ancak söz konusu 

azalmanın, toplam parametre miktarının %25'i veya daha yüksek bir oranda olması durumunda, 

tarafların karşılıklı anlaşmak suretiyle sözleşmeyi sonlandırabilmesi. 

6) Taşınmaz üzerine gerekli avan ve uygulama projelerinin hazırlatılması, ilgili tüm 

kurum ve kuruluşlardan tesisin inşaatı ve kullanımı için gerekli tüm izinlerin alınması, ilgili 

kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak her türlü masrafın karşılanması, işin tüm finansmanının 

sağlanarak inşaatın fiilen gerçekleştirilmesi ve tesislerin işletmeye açılmasına ilişkin tüm 

yükümlülüklerin yükleniciye ait olması. 

7) Kamuya terk edilmesi gereken alanın 3194 sayılı Kanunda belirtilen orana kadar olan 

kısmının bedelsiz terk edilmesi, terk oranının kanunda belirtilen oranın üzerinde olması halinde 

aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak yüklenici tarafından defaten İdaremize 

ödenmesi, 

Şartlarıyla, "Özel Eğitim Tesisi" olarak kullanılmak üzere ilgili mevzuat kapsamında 30 

yıl süreyle yapım veya onarım karşılığı kira ihalesine çıkarılması işidir. 

II-İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Sahabiye Mahallesi Bor Caddesi No: 4 

Kocasinan/KAYSERİ adresinde bulunan Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının     

2. katında toplanacak olan İhale Komisyonunca yapılacaktır. 

III-İhale dokümanı, Sahabiye Mahallesi, Bor Caddesi No:4 Kocasinan/Kayseri 

adresindeki Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü 5. Kat, Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube 

Müdürlüğünde görülebilir. İhale Dokümanı, işin adı ve istekliye ait bilgilerinde (Adı, unvanı, T.C. 

veya V.N.) belirtildiği 500,00 TL nin TR53 0001 5001 5800 7309 6642 66 nolu iban numarasına 

yatırıldığını gösteren makbuz karşılığında satın alınabilir. 
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IV-İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; İstekliler aşağıda dış zarf (dış zarf ön yüzü 

istekli bilgileri yazılacak kapatılıp yapıştırılan yerler imzalanacak.) içerisinde istenilen belgeleri 

yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 5. Kat, Sanat 

Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. 

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. 

bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek: 1), 

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya 

ilgili meslek odası belgesi, 

b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya 

Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının 

İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış 

sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin 

bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış 

olması gerekir.) 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 

eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz 

edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının 

İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin 

aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale 

tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 

beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek: 2) veya geçici teminat bedelinin 

yatırıldığına dair makbuz, 

f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim 

Beyannamesi(Ek:3) 

g) Tahmin edilen bedelin %10'a kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini 

gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi 

yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra - ilk ilan günü dahil - düzenlenmiş olması 

gerekmektedir.) 
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h) Tahmin edilen bedelin % 50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik 

karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden 

alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait 

İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının 

İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında 

yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif 

bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si 

değerlendirilir. 

h.1. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve 

kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi, 

h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide 

karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı 

aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter 

tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi, 

h.3. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü 

yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki 

İnşaat Ruhsat Belgesi, 

İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında 

inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde 

belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt 

Yüklenici Taahhütnamesi (Ek: 5). (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve 

kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır. İhalenin alt 

yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt 

yüklenicilere ilişkin belgeler ve İdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında 

yapılacak noter onaylı sözleşmenin bir sureti, iş bu şartnamenin 27.2. ve sözleşmenin 10.5 

maddesinde öngörülen sürelerde İdareye teslim edilir. 

ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair 

belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli 

sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi 

borcu olmadığına dair belge, 

i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde 

prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının 

İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik 

Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair 

belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama 

aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması, 

j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden 

Yasaklılık Durum Formu (Ek: 6), 

k) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme 

Formu (Ek: 7), 
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l) Örneğine göre hazırlanacak teklif mektubunu (Ek:8) içeren iç zarf (teklif mektubu 

gerekli yerleri doldurularak içine konulan iç zarfın ön yüzüne istekli bilgileri yazılacak kapatılıp 

yapıştırılan yerler imzalanacak.) 

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri 

temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce 

onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini 

vermek zorundadır. 

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, 

sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama 

gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 

Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret 

Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir. 

V-2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya 

dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 83. maddesine göre 

yasak fiil ve davranışlarında bulunup, ihalelere katılmaktan geçici yasaklama kararı alınanlar ile 

ihale üzerine kalıp da İdaremizle sözleşme yapmayıp, ihalelerden yasaklama kararı alınanlar, 

yasaklılık süresi sonuna kadar bu ihaleye giremeyecektir. 

VI-İhaleye katılabilmek için; İhale Şartnamesinin 6.ncı maddesine göre hazırlayacakları 

tekliflerini, aynı şartnamenin 7 nci maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale tarih ve 

saatine kadar Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 5. Kat, Sanat Eserleri ve Yapı 

İşleri Şube Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. 

VII-İsteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan 

istekli/isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir. 

VIII-Teklif dosyası, Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası, 5. Kat, Sanat 

Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğüne verilecek olup, dosyalar İdareye verildikten sonra 

dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde 

yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

IX-Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

X-Bu işe ait yayınlanmış olan tüm ilan bedelleri Sözleşme yapılmadan önce yüklenici 

tarafından defaten İdaremize yatırılacaktır. 

XI-İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

XII-İş bu ilan metni, mevzuatı gereği yer alması gereken özet bilgileri içermekte olup 

detaylı bilgi için bu işe ilişkin hazırlanan şartname, sözleşme ve ihale dosyasının incelenmesi 

gerekmektedir. 

TEL : 0 (352) 222 66 40 Dahili: 7209  

FAKS : 0 (352) 231 05 87  

E-MAİL : kayseri@vgm.gov.tr. 

İLAN OLUNUR. 5947/1-1 
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AR-GE PROJE ÇAĞRISI 
Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğünden: 
• TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri 
• MERKEZİ : Ankara 
• MÜRACAAT ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180. Cadde No: 10 

06530 Çankaya (Evrak Kayıt) 
• EN SON BAŞVURU TARİH VE SAATİ : İlan yayınlanma tarihinden itibaren       

30 gün sonu 16:00 
• KONU : Cam Elyafı Filaman Malzeme ile Taşıma 

Hat Borusu Üretimi 
Bu Çağrının amacı; Türkiye Petrolleri’nin arama ve üretim faaliyetlerinde kullandığı ve 

Türkiye'de imalatı bulunmayan, yurtdışından temin edilen malzemelerin tasarım ve imalatına 
yönelik özel sektör firmaları ile birlikte Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirmektir. Çağrı detayları 
aşağıdaki şekildedir. Bu projeye talip olan firmaların son başvuru tarih ve saatinden önce Genel 
Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur. 

Proje Sorumlusu: Burhan Şenol 

Çağrı Adı Cam Elyafı Filaman Malzeme ile Taşıma Hat Borusu Üretimi 

Çağrı Amacı Yerli üreticilerin API standardına uygun cam elyaf malzemeden 

taşıma borusu (linepipe) üretmesini teşvik ederek, Ortaklığımızın 

yerli imkânlarla, mali ve teknik olarak daha uygun bir ara ürün 

girdisine kavuşması. 

Hedeflenen Çıktılar API 15HR en güncel tarihli standardına uygun, 65 Cº çalışma 

sıcaklığında, 900 psi çalışma basıncında, taşınacak akışkanların 

kimyasal etkisine mukavim 4” nominal çaplı hat borularının yurt 

içinde üretiminin sağlanması. Bağlantı elemanlarının aynı standarda 

uygun olarak imalatı ve ya temini. 

Firmanın Sahip Olması Gereken 

Teknik Altyapı 

 Bağımsız bir Ar-Ge birimi, 1 Ar-Ge mühendisi 

 Kalite Kontrol Birimi ve 1 kalite kontrol mühendisi. 

Firmanın Sahip Olması Gereken 

Sertifikalar ve Standartlar 

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi veya API Q1 Kalite 

Yönetim Sistemleri Sertifikası 

İmal Edilecek Prototip Miktarı En az 6m uzunlukta toplam hat boyu 1000m (±2%) boru ve bağlantı 

elemanları. (Daha sonraki alımlarda ilgili standart kapsamında daha 

uzun boru boyları sipariş edilebilecektir.) Prototip imalatın API 

15HR’ye uygunluğu Ortaklığımızın belirleyeceği üçüncü bir tarafça 

denetlenecektir. 

Testler ve Kontroller API 15HR 4th Edition, February 2016 Effective Date: August 1, 

2016 Errata 1, August 2016, Errata 2 January 2021 standardının 

içeriğindeki tüm testler esastır. Firma gerekli test düzeneklerini imal 

etmekle ya da hizmet alımı yapmakla yükümlüdür. Yapılacak 

testlerin API 15HR’ye uygunluğu Ortaklığımızın belirleyeceği 

üçüncü bir tarafça denetlenecektir. 

İmalatı Tamamlanan Prototipin 

Alması Gereken Sertifikalar ve 

Uyması Gereken Standartlar 

API 15HR 4th Edition, February 2016 Effective Date: August 1, 

2016 Errata 1, August 2016, Errata 2 January 2021. (İlan tarihine 

kadar API tarafından güncelleme yapılırsa en son versiyona göre 

imalat yapılacaktır.) 

Proje Takvimi (Prototip İmalatı 

ve Testler Dahil) 

İlk 12 aylık sürede prototip imalatı teslim edilecek sonraki 12 aylık 

sürede API 15 HR sertifikası alınmış olacaktır. 

 5987/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çorum İli Bayat Belediye Başkanlığından: 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE İTFAİYE ERİ ALIM İLANI 

Bayat Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi 
olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, 
sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak 
kaydıyla belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla itfaiye eri alınacaktır. 

S. 
No 

Kadro 
Unvanı 

Sınıfı Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti 
KPSS 
Puan 
Türü 

KPSS 
Taban 
Puanı 

1 
İtfaiye 

Eri 
GİH 10 3 

İtfaiyecilik ve Yangın 
Güvenliği, İtfaiyecilik ve 
Sivil Savunma, Sivil 
Savunma ve İtfaiyecilik 
Önlisans programlarının 
birinden mezun olmak. 
En az C Sınıfı Sürücü 
Belgesine sahip olmak. 

Kadın/ 
Erkek 

KPSS 
P93 

En az 
60 

puan 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: 
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş itfaiye eri kadrosu için yapılacak başvurularda 

uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.  
1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: 
İlan edilen itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip 
olmaları gerekmektedir. 

a) Türk vatandaşı olmak. 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya 
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini 
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli 
bulunmamak. 

f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 
2) BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI: 
a) İlan edilen itfaiye eri kadro unvanı için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını 

taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım 
yapılacak kadronun karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak. 

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki 
nedenlerle çıkarılmış olmamak. 

c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra 
Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, tartılma ve ölçülme aç 
karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 
1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 
kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır. 
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d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.  
e) Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla 

itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak. 
f) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen 

tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 
3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 
Başvuru sırasında; 
a) Başvuru Formu Kurumumuzdan veya belediyemizin internet sayfasından www.corumbayat.bel.tr 

temin edilecektir. 
b) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere 

fotokopisi, 
c) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet’ten 

alınan kare kodlu öğrenim belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik 
edilebilir), 

d) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı 
ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 

e) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı, 
f) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 
g) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 
h) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 

belediyemizce tasdik edilebilir), 
i) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak), 
4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: 
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 
• Yukarıda sayılan başvuru belgeleri ile birlikte, 23.08.2021 tarihinden 27.08.2021 tarihi 

saat 17.00’a kadar (mesai günlerinde saat 08:00-17:00 arasında) Bayat Belediyesi Basın Yayın ve 
Halkla ilişkiler Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.  

(Posta ve mail yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.) 
• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, 

belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır. 
5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 

İLANI: 
• T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar 

KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş 
kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır. 

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

• Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 
başvuruların değerlendirilmesini müteakip 06.09.2021 tarihinden itibaren Belediyemizin 
https://corumbayat.bel.tr/duyurular.html resmi internet sayfasından ilan edilecektir. 

• Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve 
adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” 
gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. 

• Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 
• Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim 

bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan 
adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın 
sorumluluğundadır. 
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6) SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: 
Sözlü ve uygulamalı sınav 14.09.2021’de saat 09.30’da başlamak üzere Bayat Belediyesi 

İtfaiye Amirliğinde yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınavlar aynı gün içerisinde bitirilemez ise 
ertesi gün devam edilecektir. 

İtfaiye eri sınavı sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılacaktır. 
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya 

mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaklardır. 
Sınav Konuları:  
1. Sözlü Sınav 
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
d) Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularını kapsar. 
2. Uygulamalı Sınav 
• İtfaiye eri kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile 

araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde, yapılır.  
7) SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ: 
a) Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 

sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er 
puan olmak üzere toplamda 100 puan ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı 
tutanağa geçirilir. 

Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen 
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. 

b) Sınavda değerlendirme; İtfaiye eri kadrosu için, sözlü sınavın %40’ı, uygulamalı 
sınavın %60’ı alınarak sınav puanı hesaplanır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan 
alınması şarttır. 

c) Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (b) bendinde belirtilen sınav puanı 
ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyemizin internet 
adresinde ilan edilecektir. 

d) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek 
olana öncelik tanınır. 

e) En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl 
aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 
belediyemizin internet adresinde https://corumbayat.bel.tr/duyurular.html ilan edilecek ve listede 
yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır. 

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı 
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir 
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu 
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler 
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulacaktır. 

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemizin internet adresinde ilanından itibaren 
yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde 
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan olunur. 5948/1-1 



Sayfa : 92 RESMÎ GAZETE 4 Temmuz 2021 – Sayı : 31531 

 

Konya İli Altınekin Belediye Başkanlığından: 

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI 

Konya - Altınekin Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair 

Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, 

sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak 

kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır. 

Sıra 

No 

Kadro 

Unvanı 
Sınıfı 

Kadro 

Derecesi 
Adedi Niteliği Cinsiyeti

KPSS 

Türü 

KPSS 

Puanı 

1 Memur GİH 8 2 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ile 

Maliye bölümü ön lisans 

programlarının birinden mezun 

olmak. 

Kadın / 

Erkek 
P93 

En az 

65 

puan 

2 Memur GİH 8 1 

Bilgisayar Mühendisliği,Bilgisayar 

Öğretmenliği Lisans programlarının 

birinden mezun olmak. 

Kadın/ 

Erkek 
P3 

En az 

60 

puan 

3 
Zabıta 

Memuru 
GİH 8 1 

Harita ve Kadastro, İşletme, Maliye 

bölümü ön lisans programlarının 

birinden mezun olmak. En az (B) 

sınıfı ehliyete sahip olmak 

Kadın/ 

Erkek 
P93 

En az 

65 

puan 

4 
Zabıta 

Memuru 
GİH 8 2 

Yerel Yönetimler, Mahalli İdareler, 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim 

ve Halkla İlişkiler, Muhasebe ve 

Vergi Uygulamaları, Bankacılık, 

İşletme Yönetimi, Maliye, ön lisans 

programlarının birinden mezun 

olmak.En az (B) sınıfı ehliyete sahip 

olmak 

Kadın/ 

Erkek 
P93 

En az 

65 

puan 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: 

Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur ve zabıta memuru kadroları için yapılacak 

başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. 

1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: 

İlan edilen memur ve zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 

sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel 

şartlara sahip olmaları gerekmektedir. 

a) Türk vatandaşı olmak, 

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

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

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

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

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

veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 
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d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya 
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini 
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli 
bulunmamak, 

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak, 
g) Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan 

edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.) 
2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR: 
a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu 

öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak 
unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanı almış olmak. 

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki 
nedenlerle çıkarılmış olmamak. 

c) Zabıta memuru kadrosuna başvuracaklar için; 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesi’nin 
(A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesinde yer 
alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme 
aç karnına ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1,67 metre, kadınlarda en az 1,60 
metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg. dan fazla fark 
olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır. 

d) Zabıta Memuru kadrosu için; Sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. 
e) Zabıta Memuru kadrosuna başvuru yapacaklar 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı 

Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) 
sınıfı sürücü belgelerine sahip olmak. 

3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 
Başvuru sırasında; 
a) Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından (www.altinekin.bel.tr) 

temin edilebilecektir. 
b) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere 

fotokopisi, 
c) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet 

üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 
belediyemizce tasdik edilebilir), 

d) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz 
edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 

e) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar 
çıktısı, 

f) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 
g) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 
h) Zabıta Memuru kadrosuna başvuru yapacaklar için sürücü belgesinin aslı veya noter 

onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 
i) 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak), 
4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: 
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 
a) Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 10/08/2021 ile 12/08/2021 

tarihleri arasında (mesai saatleri arasında) Ölmez Mahallesi Belediye meydanı No: 1 Altınekin/ 
KONYA binası içinde Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaatlarını yapabileceklerdir. 
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b) Elektronik ortamda, Belediyemizin altinekin.bel.tr internet adresine, 

c) Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Ölmez Mahallesi Belediye Meydanı No:1 

Altınekin/KONYA adresine gönderebileceklerdir. 

d) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate 

alınmayacaktır. 

e) Zabıta memuru kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup, adaylar yukarıda 

belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Altınekin Belediye Başkanlığı Yazı işleri 

Müdürlüğü’ne istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvuru sürecini 

tamamlayacaklardır. 

f) Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

g) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

h) Duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 

İLANI: 

a) Belediyemizce, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edilmek 

suretiyle KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere ilan edilen 

kadro sayısının beş katı oranında adayı; zabıta memuru kadroları için sözlü ve uygulamalı sınava, 

memur kadroları için sözlü sınava çağrılacaktır, 

b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava 

çağrılacaktır. 

c) Sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanını 

18/08/2021 tarihinde Belediyemiz www.altinekin.bel.tr internet adresinden ilan edilecektir. 

d) Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve 

adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” 

gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. 

e) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde 

bulunulmayacaktır. 

f) Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim 

bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan 

adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın 

sorumluluğundadır. 

g) Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın 

ulaşmamasından Belediyemiz sorumlu tutulamayacaktır. 

6) SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: 

- Zabıta Memuru alımı için; sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup, sözlü sınav ve 

uygulamalı sınav 31/08/2021 tarihinde saat: 10:00’da Konya-Altınekin Belediye Başkanlığı 

merkez hizmet binası (Ölmez Mahallesi Belediye Meydanı No: 1 Altınekin/KONYA) adresinde 

yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi günlerde devam 

edilecektir. 

- Memur alımı için; sözlü sınav yapılacak olup, sözlü sınav 31/08/2021 tarihinde saat: 13.30’da 

Konya Altınekin Belediye Başkanlığı merkez hizmet binasında yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün 

içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir. 
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Sınav Konuları: 

a) Sözlü sınav; 

• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 

• Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 

• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 

• Mahalli İdareler İle İlgili Temel Mevzuat, konuları ile 

Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar. 

b) Zabıta Memuru için uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve 

yeteneğin ölçülmesi ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde 

yapılır. 

7) SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ: 

Memur kadrosu sınavında değerlendirme: 

Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15'er puan, 

kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak 

üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu 

üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya 

esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik 

ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde ilan edilecektir. 

Zabıta memuru sınavında değerlendirme; 

Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan 

olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılır. 

Sınavda değerlendirme; Sözlü sınavın %50 si, uygulamalı sınavın % 50 si alınarak sınav 

puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır. Adayların 

atamaya esas başarı puanı, Belediyemiz tarafından yapılan sözlü ve uygulamalı sınav sonucu 

hesaplanan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve 

Belediyemizin internet adresinde ilan edilecektir. 

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana 

öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar 

asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 

belediyemizin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat 

yapılacaktır. 

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı 

puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir 

kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 

gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu 

gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler 

hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 

bulunulacaktır. 

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi 

gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde 

sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan olunur. 5952/1-1 
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Yozgat İli Çayıralan Belediye Başkanlığından: 

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI 

Çayıralan Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi 

olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Mahalli İdarelere İlk Defa 

Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, 

adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen 

boş kadrolara açıktan atama yoluyla “Zabıta Memuru” ve “Memur” alınacaktır. 

Sıra 

No 

Kadro 

Unvanı 

Hizmet 

Sınıfı 

Kadro 

Derecesi 

Kadro 

Adedi 
Niteliği Cinsiyeti

KPSS 

Puan 

Türü 

KPSS

Puanı

1 
Zabıta 

Memuru 
GİH 13 2 

Herhangi bir Ortaöğretim 

programından mezun olmak. 

En az B sınıfı sürücü 

belgesine sahip olmak. 

Kadın/ 

Erkek 
P94 

En az 

70 

Puan 

2 Tekniker THS 9 1 

İnşaat, İnşaat Teknikerliği, 

İnşaat Teknolojisi Önlisans 

programlarının birinden 

mezun olmak. En az B sınıfı 

sürücü belgesine sahip 

olmak. 

Kadın/ 

Erkek 
P93 

En az 

70 

puan 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI 

Belediyemizin yukarıda belirtilen boş zabıta memuru ve memur kadroları için yapılacak 

başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir. 

1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: 

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip 

olmaları gerekmektedir. 

1. Türk vatandaşı olmak. 

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 

3. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

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

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

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

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

veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

4. 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 veya bedensel engeli 

bulunmamak. 

6. İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 
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2) BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI: 

a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartlarını taşımak ve bu 

öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak 

kadroların karşısındaki puan türünden belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak. 

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlardan disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle 

çıkarılmış olmamak. 

c) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az 

“B” sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 

d) Zabıta Memurluğu için 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen 

şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre 

zabıta memuru kadrolarına başvuru yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve 

çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda 

olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kilogramdan fazla fark 

olmamak. Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır. 

e) Zabıta memuru kadrosu için sınavın yapıldığı tarihte otuz (30) yaşını doldurmamış 

olmak. 

3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 

Sınava girmek isteyen adaylar Başvuru Formunu Kurumumuzdan veya (www.cayiralan.bel.tr) 

internet adresi üzerinden temin edecekleri Başvuru Formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir. 

1. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 

belediyemizce tasdik edilebilir). 

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet 

üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri 

belediyemizce tasdik edilebilir.) 

3. Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı 

ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir). 

4. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkodlu bilgisayar çıktısı. 

5. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı. 

6. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı. 

7. 2 adet biometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak). 

8. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 

belediyemizce tasdik edilebilir). 

9. Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan 

edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır). 

4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: 

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 

a) Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 02.08.2021 tarihinden 

06.08.2021 tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde (08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00) Çayıralan 

İlçesi, Avcılar Mah. Atatürk Cad. No: 8 ÇAYIRALAN/YOZGAT adresinde bulunan Çayıralan 

Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’ne müracaatlarını yapabileceklerdir. Başvuru 

sırasında “HES” (Hayat Eve Sığar) kodu sorgulaması yapılacaktır. 
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b) Elektronik ortamda, Belediyemiz www.cayiralanbelediyesi66@gmail.com internet 

adresine, 

c) Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile “Çayıralan Belediyesi Avcılar Mahallesi 

Atatürk Caddesi No: 8 Çayıralan/YOZGAT” adresine gönderilebilecektir. (Geciken postalardan 

Belediyemiz sorumlu olmayacaktır). 

Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan 

başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kurumumuza ibraz 

edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.) 

d) Zabıta memuru kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup adaylar yukarıda 

belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Çayıralan Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü 

adresine istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır. 

e) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular 

belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır. 

f) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate 

alınmayacaktır. 

5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 

İLANI: 

1. Belediyemizce, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek 

suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere 

atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında adayı; zabıta memuru 

kadroları için sözlü ve uygulamalı sınava, memur kadroları için sözlü sınava çağırılacaktır. 

2. Sınava çağırılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylarda sınava 

çağırılacaktır. 

3. Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile 10.08.2021 tarihinde 

belediyemiz web sayfası www.cayiralan.bel.tr adresinden ve belediye ilan panosundan ilan 

edilecektir. Başvuruları kabul edilip sınava çağırılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve 

adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” 

gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olup, hatalı adres 

bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. 

4. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde 

bulunulmayacaktır. 

6) SINAV YERİ, ZAMANINI VE KONULARI: 

Zabıta Memuru sözlü sınavı, Çayıralan Belediyesi Hizmet Binasında 06.09.2021 tarihinde 

saat 10:00’ dan itibaren yapılacaktır. 

Tekniker sözlü sınavı ise, Çayıralan Belediyesi Hizmet Binasında 06.09.2021 tarihinde 

saat 14:00’den itibaren yapılacaktır. Sözlü sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün 

devam edilecektir. 

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihi ve saatinde sınava katılmayan 

ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve sınava 

katılmayan adayların başkaca bir hakkı olmayacaktır. 

Sınav Konuları: 

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 

b) Atatürk İlke ve İnkılâp Tarihi, 
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c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 

d) Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konuları ile 

Kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar. 

Zabıta memuru için uygulamalı sınav; Kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin 

ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır. 

7) SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ: 

Zabıta memuru sınavında değerlendirme; 

Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında 25’er puan 

olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılır. 

Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50’si, uygulamalı sınavın %50’si alınarak sınav 

puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır. 

Adayların atamaya esas başarı puanı, belediyemiz tarafından yapılan sözlü ve uygulamalı 

sınav sonucu hesaplanan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle 

belirlenecek ve belediyemizin internet adresinde ilan edilecektir. 

Memur kadrosu sınavında değerlendirme; 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15’er puan, kadro 

unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere 

toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. 

Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik 

ortalamasının en az 60 olması şarttır. 

Adayların atamaya esas başarı puanı, belediyemiz tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile 

KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyemizin internet 

adresinde ilan edilecektir. 

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana 

öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar 

asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 

Belediyemizin (www.cayiralan.bel.tr) internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara 

ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır. 

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanların 

düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya 

da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 

gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu 

gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler 

hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 

bulunulacaktır. 

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyemizin internet adresinde ilanından itibaren 

yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde 

sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan olunur. 5909/1-1 
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Merkezi Yönetmeliği
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Yönetmeliği
–– Kapadokya Üniversitesi Fizik Tedavi ve Sağlıklı Yaşam Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Jeotermal Kaynaklı Rehabilitasyon Uygulama

ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– 2021 Yılı Mayıs Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
–– 2021 Yılı Mayıs Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri

Listesi
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Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


