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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ 

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünde

görev yapan Devlet memuru ve sözleşmeli personelin disiplin amirlerini belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1)  Bu Yönetmelik, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü merkez ve

taşra teşkilatında 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin
Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten
Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) ve (c) bentlerine
göre görev yapan personel hakkında uygulanır.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nununun 124 üncü maddesi, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 3935 sayılı Cumhur-
başkanı Kararı ile yürürlüğe giren Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin disiplin amirleri Ek-1 sayılı

Cetvelde gösterilmiştir.
Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat
MADDE 5 – (1)  Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı  Kanun, 399 sayılı

Kanun Hükmünde Kararname ile  Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 6 – (1) 12/4/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eti

Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kal-
dırılmıştır.

Yürürlük 
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü

yürütür.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

12 Aralık 2021
PAZAR

Sayı : 31687
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

POSTA SEKTÖRÜNE İLİŞKİN YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/6/2014 tarihli ve 29019 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Posta Sek-
törüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki
bentler eklenmiştir.

“r) ADR: Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa
Anlaşmasını,

s) Asgari kapasite: Bu Yönetmeliğe göre yetki belgesi alan/alacak olan gerçek kişinin
kendi adına, tüzel kişiliklerin ise tüzel kişilik adına kayıt ve tescil edilmiş ve bu Yönetmelikle
belirlenmiş nitelikleri haiz, asgari olarak sahip olmaları gereken özmal birim taşıt sayısını,

ş) Özmal taşıt: Araç tescil belgesinde yetki belgesi sahibi adına tescilli taşıtı,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (ç) bendinde yer alan “250.000 TL sermayeye”  ibaresi
“1.000.000 TL ödenmiş sermayeye”, “12.000 TL sermayeye” ibaresi “200.000 TL ödenmiş
sermayeye” olarak değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.

“c) Şirket hisselerinden en az yüzde onuna sahip gerçek kişi ortaklar ve tüzel kişiliği
idare ve temsile yetkili kişiler ile şirket hisselerinden en az yüzde onuna sahip tüzel kişi ortak-
ların hisselerinin en az yüzde onuna sahip gerçek kişi ortakların, 26/9/2004 tarihli ve 5237
sayılı Türk Ceza Kanununun Üçüncü Kısım Onuncu Bölümünde sayılan bilişim alanındaki
suçlardan, Dördüncü Kısım Dördüncü Bölümünde sayılan Devletin güvenliğine karşı suçlar-
dan, Beşinci Bölümünde sayılan anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan hür-
riyeti bağlayıcı ceza ile hüküm giymiş olmaması, taksirli suçlar hariç olmak üzere, 5 yıldan
fazla hapis cezalarından biri yahut özel hayata veya hayatın gizli alanına karşı işlenmiş suçlar,
basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kul-
lanma, inancı kötüye kullanma, hileli iflas ve konkordato, kaçakçılık suçları, resmi ihale ve
alım-satımlara fesat karıştırma, tefecilik, kara para aklama, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçak-
çılığına iştirak suçlarından dolayı veya 6475 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin altıncı fıkrası
kapsamında hüküm giymiş olmaması.”

“e) Ulusal düzeyde posta hizmeti sunmak isteyen şirketlerin asgari 42 adet, il/iller ba-
zında posta hizmeti sunmak isteyen şirketlerin asgari 5 adet özmal motorlu taşıta sahip olması,
asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince 20 yaşın-
dan büyük olmaması ve bunların sadece yetki belgesi sahibinin faaliyetlerinde kullanılması.

f) Merkezinde veya şubelerinin bulunduğu il sınırları içinde en az 200 m²’lik kapalı ve
yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli
yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme,
boşaltma yapabileceği bağımsız asgari bir adet taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları.

g) Her bir şubenin, (f) bendinde belirtilen nitelikleri haiz en az 20 m²’lik kapalı alana
sahip bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları.”

“(3) Taşıtın elektrikli taşıt olması halinde, elektrikli taşıt birinci fıkranın (e) bendinde
belirlenen asgari kapasite hesabında %25 fazla olarak değerlendirilir.”
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“e) İdari ücretin hizmet sağlayıcısı tarafından birinci fıkranın (c) ve (d) bentlerinde ön-
görülen son ödeme tarihlerine kadar ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, anılan fıkra-
larda öngörülen tarihlerden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirlenen usule göre hesaplanacak gecikme
zammı oranı kadar faiz uygulanır. Söz konusu faiz ile birlikte alınacak idari ücretleri, son ödeme
tarihinden itibaren eylül ayının sonuna kadar ödemeyen veya eksik ödeyen hizmet sağlayıcı-
sının yetkilendirmesi Kurum tarafından iptal edilebilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 30/11/2005 tarihli ve 5434 sayılı Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşı-
macılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ile ka-
tılmamız uygun bulunan ADR uyarınca taşınması yasaklanan tehlikeli maddeler.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) ADR uyarınca taşınması mümkün olan tehlikeli maddelerin kabulü ile sunulacak

posta hizmeti, ADR Bölüm 3.4 (sınırlı miktarlarda ambalajlanan tehlikeli mallar) ya da ADR
Bölüm 3.5 (istisnai miktarlarda ambalajlanan tehlikeli mallar) kapsamında gerçekleştirilebilir.
Bu maddelerin kabulü ile sunulacak posta hizmetinde, ADR ve 24/4/2019 tarihli ve 30754
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında
Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uyulması zorunludur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Uygulama birliğinin sağlanabilmesi

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yayımı tarihinde posta hizmeti sunmak üzere
yetkilendirilmiş hizmet sağlayıcıların 6 ncı maddenin birinci fıkrasının;

a) (c) bendinde yer alan hususlar ile (ç) bendinde belirtilen sermaye şartını sağladıklarını
gösterir belgelerle birlikte bu maddenin yürürlüğe girmesinden itibaren  altı ay içerisinde Ku-
ruma başvurmaları gerekir. Anılan tarihe kadar sermaye şartını sağlayamayan şirketlerin yet-
kilendirmeleri iptal edilir.

b) (e), (f) ve (g) bentlerinde yer alan motorlu taşıt ve taşınmazlara ilişkin şartları yerine
getirdiklerini gösterir bilgileri bu maddenin yürürlüğe girmesinden itibaren on iki ay içerisinde
Kuruma göndermeleri gerekir. Anılan tarihe kadar bu yükümlülükleri yerine getirmeyen hizmet
sağlayıcıların yetkilendirmeleri iptal edilir.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Baş-

kanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/6/2014 29019

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 31/12/2014 29222
2- 11/5/2015 29352
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Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden:

ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji

Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye li-
mitine ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir. 

(2) Bu Yönetmelik; Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin eğitim,
öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hükümleri
kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 58 inci maddeleri ile 18/6/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yö-
netmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) İşletme: Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Döner Sermaye İş-

letmesini,
b) Rektör: Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörünü,
c) Üniversite: Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesini,
ç) Yönetim Kurulu: Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yönetim

Kurulunu,
d) Yürütme Kurulu: Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yönetim

Kurulunca İşletmeyi idare etmek üzere kurulan Yürütme Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İşletmenin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları, Harcama 

Yetkilisi ve Sermaye Limiti

İşletmenin faaliyet alanları
MADDE 4 – (1) İşletme çalışmaları sırasında eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bu-

lunan uygulamayı ön planda tutmak ve Üniversitenin esas faaliyetlerini aksatmamak kaydıyla
aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:

a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel
kişilerce talep edilecek konularda ilgili mevzuatı kapsamında bilimsel görüş vermek, proje,
araştırma ve benzeri hizmetleri yapmak; seminer, eğitim, konferans, sempozyumlar düzenle-
mek, kurslar açmak.

b) Danışmanlık, deney, model deneyleri, bilgi işlem organizasyonu, iş değerlendiril-
mesi, analiz, ölçme, muayene, teknik kontrol, kalite kontrolü, standartlara uygunluğun tahkiki,
teknik bakım, ekspertiz, ölçü ayarı yapmak ve hizmetlere ilişkin raporları düzenlemek.
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c) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek, faaliyet alanları ile sınırlı olarak mal ve
hizmet üretiminde bulunmak, önceden Rektörün onayı alınmak suretiyle elde edilecek ürünleri
pazarlamak, teşhir ve satış yerleri açmak. 

ç) Bilimsel konularda araştırma, tetkik ve uygulama hizmetleri yapmak, bu araştırma
ve uygulamaları teşvik etmek amacıyla seminer, kurs, konferans, çevre kampları ve inceleme-
leri düzenlemek, alınacak bilimsel sonuçların uygulamasını sağlamak.

d) Bireylerin bilgi toplumuna uyum sağlamaları ve bu toplumda yaşamlarını daha iyi
kontrol edebilmeleri için, ekonomik ve sosyal hayatın tüm evrelerine aktif bir şekilde katılım-
larına imkân vermek amacıyla, ihtiyaç duyulacak alanlarda kurslar düzenlemek ve bu yönde
gerekirse ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği içinde projeler hazırlamak ve uygulamak.

e) Pedogojik formasyon, yabancı dil, bilgi işlem alanlarında yazılı ve görsel bilgi tek-
nolojilerini kullanarak iş ve hizmetler üretmek ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.

f) Faaliyet alanı ile ilgili her türlü basım ve yayın hizmetlerini yerine getirmek.
Yönetim organları
MADDE 5 – (1) İşletmenin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur.
(2) Yönetim Kurulu, İşletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluşturabilir ve yet-

kilerini uygun gördüğü ölçüde; sınırları belirli olmak ve yazılı olmak kaydıyla Yürütme Kuru-
luna devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör
yardımcısı, üç öğretim elemanı (dekan ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve döner sermaye
işletme müdürü olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Yürütme Kurulu, Başkanın çağrısı ile en az üç üyenin katılımı ile toplanır ve kararlar
üye tamsayısının salt çoğunluğuyla alınır.

Harcama yetkilisi
MADDE 6 – (1) Harcama yetkilisi, bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir birimin en

üst yöneticisi veya anılan görevi yürütmekle görevlendirilen kişidir. Harcama yetkilileri har-
cama yetkisini; yardımcılarına, yardımcısı olmayanlar ise hiyerarşik olarak bir alt kademedeki
yöneticilere, kısmen veya tamamen devredebilirler.

Sermaye limiti
MADDE 7 – (1) İşletmenin sermaye limiti 5.000,00 (Beşbin) Türk Lirasıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,

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

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE  9 – (1) 20/10/2012 tarihli ve 28447 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ada-

na Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Tek-

noloji Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp

Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakülte-

sinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Anabilim dalı: Fakülte bünyesinde bulunan anabilim dallarını,

b) Dekan: Fakülte Dekanını,

c) Ders Kurulu: Kavramsal bütünlük sağlayacak şekilde belirlenen amaca göre farklı

anabilim/bilim dalları tarafından belirli bir süre için programlanmış kavramsal ve uygulamalı

eğitim etkinlikleri grubunu,

ç) Ders Kurulu Eğitim Komitesi: 1 inci, 2 nci ve 3 üncü dönemde; her Ders Kurulunda

eğitim-öğretim faaliyetleri ile ölçme değerlendirme faaliyetlerini düzenlemek, sınavda sorula-

cak soruların öğrenim hedeflerine uygunluğunu denetlemek, sınavları yapmak, sonuçları za-

manında duyurmak üzere Dekanlık tarafından görevlendirilmiş Ders Kurulu eğitim sorumlusu

ve iki yardımcısından oluşan komiteyi,

d) Dönem: Her eğitim-öğretim yılını,

e) Dönem koordinatörü: Dekan tarafından her dönem için görevlendirilen ders, ders

kurulları, staj, klinik, poliklinik eğitim-öğretim programlarını ve sınavlarını koordine eden Üni-

versitede tam zamanlı olarak çalışan Fakültede görevli öğretim üyesini,

f) Eğitim Komisyonu: Fakültede tıp eğitiminden sorumlu üst Danışma Kurulunu,

g) Eğitim sorumlusu: Fakültede Eğitim Komisyonu tarafından belirlenen, Ders Kurulu,

staj, tematik veya entegre staj bloğu veya uygulama dilimi içinde dersi olan anabilim dalların-

dan birinin öğretim üyesini,

ğ) Entegre staj/tematik staj bloğu: Belirli bir tema, sistem veya organ odaklı, birbirini

tamamlayan stajların ortak veya bütünleşik bir müfredat ile yürüttükleri klinik eğitimi,

h) Fakülte: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesini,

ı) Fakülte Kurulu: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kuru-

lunu,

i) Fakülte Yönetim Kurulu: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Yöne-

tim Kurulunu,
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j) Staj/Staj Bloğu Eğitim Komitesi: 4 üncü ve 5 inci dönemde her staj/staj bloğunda,

eğitim-öğretim faaliyetleri ile ölçme değerlendirme faaliyetlerini düzenlemek, sınavda sorula-

cak soruların öğrenim hedeflerine uygunluğunu denetlemek, sınavları yapmak, sonuçları za-

manında duyurmak üzere Dekanlık tarafından görevlendirilmiş, staj eğitim sorumlusu ve iki

yardımcısından oluşan komiteyi,

k) Öğrenci: Fakülte öğrencilerini,

l) Ön hekimlik (intörnlük): Stajlarını tamamlamış olan öğrencilerin hekimlik mesleğini

öğretim üyesi rehberliğinde uygulamalarına olanak veren on iki aylık eğitim dilimini,

m) Pratik (uygulama): Ders kurulları kapsamında yer alan kuramsal konular ile bağ-

lantılı, bu konuların anlaşılmasını kolaylaştıran ve/veya tıpta uygulama ve entelektüel beceri

kazandırmaya yönelik eğitim etkinliğini,

n) Senato: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosunu,

o) Staj: Temel tıp bilgilerini almış olan öğrencilere hekimlik mesleğinin uygulanmasına

yönelik, anabilim dallarınca yürütülen klinik eğitimini,

ö) Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini, 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim dili

MADDE 5 – (1) Fakültenin öğretim dili Türkçe'dir.

Eğitim süresi

MADDE 6 – (1) Fakültede eğitim-öğretim süresi, her biri bir ders yılını kapsayan altı

dönemden oluşur. Her dönem en az yirmi sekiz hafta sürelidir.

(2) Eğitim süresi ile uygulamalarda 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri

ile Senato kararları uygulanır.

Eğitim sistemi

MADDE 7 – (1) Fakültede eğitim; ilke olarak, ulusal çekirdek eğitim programına da-

yalı, yetişkin eğitimi ilkelerini temel alan, zaman ve konuda bütünleştirilmiş, topluma dayalı,

önceden yapılandırılmış, klinik deneyime erken başlanan, seçmeli konulara yer verilen, güncel

ve geçerli ölçme ve değerlendirmede yöntemleri kullanan, sürekli ve düzenli olarak izlenip ge-

liştirilen bir eğitimdir. Tıp eğitimine katkı sağlayacak yenilikçi eğitim etkinlikleri programda

yer alır.

Eğitim programı

MADDE 8 – (1) 1 inci, 2 nci ve 3 üncü dönemlerde eğitim temelde ders kurulları esa-

sına dayanır. 4 üncü ve 5 inci dönemlerde eğitim staj, tematik veya entegre biçimde yapılan-

dırılmış staj blokları esasına göre yürütülür. 6 ncı dönem, uygulama dilimleri hâlinde aralıksız

bir yıl süren ön hekimlik (intörn) kademesidir.

(2) Her yıldaki Ders Kurulu, staj, tematik veya entegre staj bloğu veya uygulama dilimi

sayıları ve süreleri, anabilim dalları, eğitim sorumluları ve dönem koordinatörlerinin gerekçeli

talepleri dikkate alınarak eğitim komisyonu önerisiyle Fakülte Kurulunca belirlenir ve Senato

onayından sonra uygulanır.
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Dersler

MADDE 9 – (1) Mesleki dersler, tıp eğitimi programı kapsamındaki ders kurulları,

stajlar ve uygulama dilimlerinde yer alan kuramsal ve uygulamalı eğitim etkinlikleridir. Üni-

versite not sistemine uyumda ilk üç yılda tüm döneme yayılan ve o dönemin tüm kurullarını

içeren entegre ders, 4 üncü ve 5 inci yıllarda ise stajlar ile tematik veya entegre staj bloklarının

her biri, 6 ncı yılda her uygulama dilimi bir ders olarak değerlendirilir.

(2) Her öğrenci, 2547 sayılı Kanunda belirtilen genel zorunlu dersleri almak ve başarı

ile bitirmek zorundadır. Bu derslerden Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile Türk Dili, ders geç-

me esasına göre okutulur ve eğitimin ilk yılında her bir ders altmış ders saatinden az olmamak

üzere programlanır. Bu derslerin ara sınavları, bitirme ve bütünleme sınavları akademik tak-

vimde belirtilir. Genel zorunlu dersleri vermeden staj dönemine başlanamaz. Yatay geçişlerde

genel zorunlu derslerin başarısı da dikkate alınır. Bu derslerden alınan notlar başarı notu orta-

laması hesabında kullanılmaz.

(3) Fakülte eğitiminin ilk iki yılı boyunca öğrencilere genel zorunlu ders kapsamında

mesleki yabancı dil eğitimi verilir. Bu eğitim ders yılı başında yapılacak bir seviye tespit sına-

vında oluşacak kurlar usulüyle yürütülebilir ve bu sınav sonucunda başarılı olan öğrenciler

eğitim programının belli bölümlerinden muaf olabilirler. Bu konudaki uygulama esasları ve

hangi dillerde mesleki yabancı dil eğitim programı açılacağı eğitim yılı başlamadan önce Fa-

külte Kurulunca belirlenir ve akademik takvimle birlikte ilan edilir. Ders geçme esasına göre

okutulan bu ders, eğitimin ilk iki yılında altmış ders saatinden az olmamak üzere programlanır.

Bu dersin ara sınavları, bitirme ve bütünleme sınavları akademik takvimde belirtilir. Mesleki

yabancı dil dersini vermeden ön hekimlik dönemine başlanamaz. Yatay geçişlerde mesleki ya-

bancı dil derslerinin başarısı da dikkate alınır. Bu dersten alınan notlar başarı notu ortalaması

hesabında kullanılmaz.

(4) Tıp Fakültesi öğrencileri ilk üç yılda her yarı yılda bir adet olmak üzere toplam altı

seçmeli ders almak zorundadır. Ön hekimlik dönemine başlamak için bu dersleri başarı ile ta-

mamlamalıdır. Bu seçmeli derslerin yürütülmesinde 7/5/2014 tarihli ve 28993 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim

ve Sınav Yönetmeliği esasları uygulanır.

(5) Fakülte öğrencilerine yönelik yönlendirme (oryantasyon) eğitimleri yürütülür.

a) 1 inci, 2 nci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı dönem öğrencilerinin eğitim yılı başında

eğitimin ilk gününde yönlendirme eğitimleri yapılır.

b) 1 inci dönem yönlendirme eğitiminde Dekan veya mezuniyet öncesi eğitimden so-

rumlu Dekan Yardımcısı açılış ve Fakülte genelini tanıtan sunum yapar. Üniversitenin olanak-

ları (barınma, yemek, kütüphane, araştırma ve benzeri), Fakültenin olanakları ve Çanakkale

Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile uygula-

nacak olan eğitim programı hakkında dönem koordinatörü ve yardımcısı ile o yıl görevli Ders

Kurulu sorumlularının hazırlamış olduğu ve katıldığı program çerçevesinde öğrenciler bilgi-

lendirilir. Öğrenciye akademik danışmanlık sistemi ile ilgili bilgi verilir.

c) 2 nci ve 3 üncü dönem yönlendirme eğitiminde içeriğini dönem koordinatörü ve yar-

dımcısının belirleyeceği bir program çerçevesinde öğrenciler bilgilendirilir.
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ç) 4 üncü ve 5 inci dönem yönlendirme eğitiminde uygulanacak olan eğitim programı

hakkında dönem koordinatörü ve yardımcısı ile o yıl görevli staj, tematik veya entegre staj

blokları eğitim sorumluları tarafından öğrenciler bilgilendirilir. Çanakkale Onsekiz Mart Üni-

versitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimliğince görevlendirilecek bir Baş-

hekim yardımcısı ve yetkili personel tarafından başta hastane güvenliği ve enfeksiyon kontrol

önlemleri olmak üzere hastanenin genel işleyişi hakkında bilgilendirme ve belirlenmiş özellikli

bölgelerin yerinde tanıtımı yapılır. Öğrencilerin Hepatit B açısından ve diğer aşılanma gerek-

liliklerini kontrol ettirmeleri önerilir.

d) 6 ncı dönem öğrencilerinin yönlendirme eğitimleri Üniversitenin ilgili yönergesine

göre yürütülür.

Fakülte dışında eğitim olanakları

MADDE 10 – (1) Fakülte öğrencilerinin değişim programları çerçevesinde eğitimleri-

nin belli bölümlerini yurt içi ya da yurt dışı başka kurumlarda sürdürmeleri desteklenir. Öğrenci

değişim olanakları Fakülte dış ilişkiler koordinatörlüğü tarafından Erasmus Programı ve Farabi

Değişim Programı içinde düzenlenir. Bu konudaki başvurular Fakülte dış ilişkiler koordina-

törlüğü görüşü ile birlikte Fakülte Yönetim Kurulunda değerlendirilir ve karara bağlanır.

Akademik takvim

MADDE 11 – (1) Fakültenin akademik takvimi her yıl eğitim komisyonu önerisiyle

Fakülte Kurulunca hazırlanır ve Senato tarafından onaylanır. Akademik takvim eğitim başla-

madan önce öğrencilere duyurulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Kabul, Kayıt Şartları ve Öğrenci Statüsü

İlk kabul ve kayıt şartları

MADDE 12 – (1) Fakülteye, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre

öğrenci kabul edilir ve belirlenen günlerde kayıt yapılır. Zamanında başvurmayan ya da istenen

belgeleri tamamlamayan öğrenci kayıt hakkını kaybeder.

Yabancı uyruklu öğrenciler

MADDE 13 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin Fakülteye kabul, kayıt ve diğer işlem-

lerinde Üniversitenin ilgili yönerge hükümleri geçerlidir.

Öğrenci statüsü

MADDE 14 – (1) Fakülteye yalnız tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Öğrencinin, öğ-

rencilik haklarından ve muafiyetlerinden yararlanabilmesi ve sınavlara girebilmesi için her dö-

nem başında kaydını yaptırmış olması şarttır. Fakülteye dinleyici öğrenci kabul edilmez.

Yatay geçiş

MADDE 15 – (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 hükümlerine göre yapılır.

(2) Yatay geçiş başvuruları ilan edilen kontenjanlar uyarınca, öğrencinin almış olduğu

eğitimin Fakülte eğitim programına uyum ve denkliği hakkında yatay geçiş komisyonunun gö-

rüşü ve Fakülte Kurulunun belirlediği diğer kriterler dikkate alınarak Fakülte Yönetim Kuru-

lunca karara bağlanır.

Sayfa : 10                               RESMÎ GAZETE                                12 Aralık 2021 – Sayı : 31687



Kayıt yenileme

MADDE 16 – (1) Öğrencilerin, her eğitim yılında bir önceki dönemdeki başarı duru-

muna göre ve ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen miktarda ve zamanda katkı payını

ödemeleri halinde yeniden kayıtları yapılır. Kaydını ilgili eğitim döneminde eğitimin başladığı

tarihten itibaren beş iş günü içinde yeniletmeyen öğrenci o yıl eğitime devam etme hakkını

kaybetmiş olur. Kaybedilen bu yıl eğitim süresinden sayılır. Süresi içinde kayıtlarını yenilet-

meyen öğrencilerin devamsızlık sınırını aşmamak şartıyla sunacakları mazeretlerinin haklı ve

geçerli olduğu Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi hâlinde kayıtları yenilenir.

Kayıt dondurma

MADDE 17 – (1) Öğrenci, haklı ve geçerli bir mazerete dayanarak, Fakülte Yönetim

Kurulu kararı ile bir defada en çok bir yıl için kayıt dondurabilir. Bu şekilde kaydı dondurulan

öğrenci derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt dondurma süresi, mezun olmak

için gerekli azami eğitim süresine ilave edilir.

(2) Kayıt dondurma için haklı ve geçerli mazeretler (uzun süreli hastalıklar, doğal afet-

ler, tutukluluk, mahkûmiyet, askerlik, ekonomik nedenler, üniversite dışı burs, staj ve araştırma

imkânları) Fakülte Yönetim Kurulunun takdirine bağlı olarak kabul veya reddedilebilir.

(3) Mazeretlerle ilgili her türlü başvurunun, mazeretin bitim tarihinden itibaren en geç

on gün içerisinde Dekanlığa yapılması gerekir. Daha sonra yapılan başvurular işleme konmaz.

İzinler

MADDE 18 – (1) Öğrencilere, belgelendirecekleri önemli nedenleri olması ya da öğ-

renim ve eğitimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma gibi olanakların

doğması durumunda, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile bir defaya mahsus olmak üzere bir

yıla kadar izin verilebilir. Bu tür izin süresi azami öğretim süresine eklenir.

Kayıt silme

MADDE 19 – (1) Aşağıdaki durumlarda Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile öğrencilerin

kaydı silinir:

a) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma

cezası almış olmak.

b) Kendi isteği ile kaydını sildirmek istemek.

c) Bedensel ve ruhsal sağlık sorunları nedeniyle Fakülteye devam edemeyeceğinin Fa-

külteden veya diğer sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporu ile belgelenmek.

ç) Eğitimini azami eğitim süresi içinde tamamlayamamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Devam Zorunluluğu ve Mazeretler

Devam zorunluluğu

MADDE 20 – (1) Fakülte eğitim programına dahil her tür eğitim etkinliğine (labora-

tuvar çalışması, tartışma, seminer, saha, klinik çalışmaları ve benzeri uygulamalar ile teorik

dersler) devam zorunludur.

(2) Kuramsal derslerin %30'undan fazlasına devam etmeyen öğrenci, ilgili Ders Kurulu

sınavlarına alınmaz.
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(3) Uygulama çalışmalarının %20'sinin altındaki devamsızlık, ilgili çalışmalardan so-

rumlu öğretim üyelerinin uygun göreceği gün ve saatte telafi edilir. Uygulama eğitimlerinin

yirmisinden fazlasına katılamayan veya telafi yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenci ilgili

Ders Kurulu sınavlarına alınmaz.

(4) Stajın, tematik veya entegre staj blokları süresinin en fazla %20'sine devam etmeyen

öğrenci devam etmediği staj programı öğelerini eğitim sorumlusu tarafından belirlenen zaman

ve usullerde telafi etmek zorundadır. Devamsızlıklarının tamamını telafi etmeyenler ve %20'den

daha fazla devamsızlığı olanlar, staj, tematik veya entegre staj blokları sınavlarına alınmazlar

ve ilgili staj veya staj bloğunu tekrar etmek zorundadırlar.

(5) Ön hekimlik uygulama dilimlerinde belirlenmiş program öğelerinin tamamına ka-

tılım zorunludur. Fakülte Yönetim Kurulu tarafından mazereti kabul edilmiş devam edilmeyen

süreler, ön hekimlik uygulama dilimi eğitim sorumlusunun belirlediği zaman ve usullerde telafi

edilir. Mazeretsiz devamsızlık yapanlar veya sundukları mazeret kabul edilmeyenler ön he-

kimlik uygulama dilimini tekrar etmek zorundadırlar.

(6) 1 inci, 2 nci ve 3 üncü dönemde derslerine devam etmiş olup, bütünleme sınavı iti-

barıyla başarısız olarak değerlendirilen öğrenciler için tekrar edecekleri eğitim yılında teorik

ve pratik derslere devam zorunluluğu aranmaz. Öğrenci o dönem için mevcut sınav takvimle-

rine uyarak sınavlara katılır.

Mazeretler

MADDE 21 – (1) Öğrencinin eğitim süresinde sağlık nedeniyle mazeretli sayılabilmesi

için hastalığını resmî yataklı tedavi kuruluşlarından alacağı raporla belgelendirmesi ve bu ra-

porun Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir. Mazereti, Fakülte Yönetim Kuru-

lunca kabul edilen öğrenci, mazereti süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

(2) Birinci derecede akrabalarının hastalıkları veya ölümleri, kazalar, doğal afetler, tu-

tuklanma, yargılanma, ailevi ve ekonomik nedenlerin mazeret sayılabilmesi için resmî belgelere

dayandırılması gerekir.

(3) Disiplin suçu nedeniyle verilen uzaklaştırma cezaları mazeret sayılmaz.

(4) Mazeretlerle ilgili her türlü başvuru, mazeretin bitimi tarihinden itibaren en geç on

gün içinde Dekanlığa yapılır. Daha sonra yapılan başvurular, geç sunulan raporlar veya yalnız

sınav tarihlerini kapsayan raporlar işleme konulmaz.

(5) Yönetim Kurulu öğrencinin her türlü mazeretini, takdire bağlı olarak kabul veya

reddedebilir.

(6) Türkiye’yi ve Üniversiteyi, millî takım ve üniversiteler arası folklorik, sportif, kül-

türel ve bilimsel alanlarda temsil eden karşılaşmalarda yer alan öğrencilerin, bu karşılaşmalara

ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle eğitime devam edeme-

dikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz. Bu süreler içinde giremedikleri uy-

gulama çalışmalarını telafi ederler ve katılamadıkları sınavlara Fakülte Yönetim Kurulunca

belirlenecek tarihlerde girerler.
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BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavlar ve Başarının Değerlendirilmesi

Sınav türleri ve ölçme-değerlendirme

MADDE 22 – (1) 1 inci, 2 nci ve 3 üncü dönemlerde başarı durumları; Ders Kurulu sı-

navı, dönem sonu bitirme ve bütünleme sınavları ile değerlendirilir. 4 üncü ve 5 inci dönemlerde

başarı durumları staj, tematik veya entegre staj blokları sonu sınavları ve bütünleme sınavları

ile değerlendirilir.

(2) Gerektiğinde Fakültenin tüm dönemlerinde ölçme ve değerlendirme usul ve yön-

temleri, Fakülte Mezuniyet Öncesi Ölçme-Değerlendirme Komisyonunun görüşleri, Eğitim

Komisyonunun önerileri, Fakülte Kurulunun kararı ile belirlenir.

Ders Kurulu sınavları

MADDE 23 – (1) Ders Kurulu sınavları; 1 inci, 2 nci ve 3 üncü dönemler sonunda ya-

pılan sınavlardır. Bu sınavlar bilgi ve uygulama sınavı olmak üzere iki aşama içerebilirler.

Sınav zamanları, yöntem ve kapsamı ile not ağırlıkları kurul eğitim sorumlusu tarafından Ders

Kurulu başlamadan önce ders programı ile birlikte ilan edilir. Ders Kurulu sınavları, Ders Ku-

rulu Eğitim Komitesi tarafından düzenlenir. Bu sınava girebilmek için kayıt, devam ve ilan

edilmiş diğer şartları yerine getirmek gereklidir.

(2) 1 inci, 2 nci ve 3 üncü dönemdeki ders kurulları içerisinde Ders Kurulu Eğitim Ko-

mitesi tarafından tarihi ve yöntemi belirlenmiş, kurul başlamadan ilan edilmiş, diğer ölçme

yöntemleri ve biçimlendirici (formative) sınavlar uygulanabilir.

Dönem sonu bitirme sınavları

MADDE 24 – (1) 1 inci, 2 nci ve 3 üncü dönemlerin her eğitim yılı sonunda son Ders

Kurulu sınavından en erken on, en geç yirmi gün sonra dönem sonu bitirme sınavı yapılır.

Sınav zamanları akademik takvimde belirtilir. Bu sınava girebilmek için kayıt, devam ve ilan

edilmiş diğer şartları yerine getirmek gereklidir. 

Dönem sonu bütünleme sınavları

MADDE 25 – (1) 1 inci, 2 nci ve 3 üncü dönem sonu bitirme sınavından en erken on,

en geç yirmi gün sonra dönem sonu bütünleme sınavı yapılır. Dönem sonu bütünleme sınavları

dönem sonu bitirme sınavının eş ve dengidirler. Bu sınava girebilmek için kayıt, devam ve ilan

edilmiş diğer şartları yerine getirmek kaydıyla dönem sonu bitirme sınavı sonunda başarılı ola-

mayan öğrenciler katılabilirler.

Staj, tematik veya entegre staj blok sınavları

MADDE 26 – (1) 4 üncü ve 5 inci dönemde her staj, tematik veya entegre staj blokla-

rının sonunda, staj eğitim program kapsamını yansıtacak staj sonu sınavı yapılır. Bu sınav; ya-

pılandırılmış bilgi ve beceri ölçme aşamaları içerir. Staj sonu sınavlarının yöntemi, kapsamı,

zamanı Staj/Staj Bloğu Eğitim Komitesi tarafından belirlenir ve eğitim yılı başlangıcında ilan

edilir. Staj, tematik veya entegre staj blokları bitirme sınavına girebilmek için kayıt, devam ve

ilan edilmiş diğer şartları yerine getirmek gereklidir.

(2) 4 üncü ve 5 inci dönemdeki tematik veya entegre staj blokları içerisinde Staj/Staj

Bloğu Eğitim Komitesi tarafından tarihi ve yöntemi belirlenmiş, tematik veya entegre staj bloğu

başlamadan ilan edilmiş, diğer ölçme yöntemleri ve biçimlendirici (formative) sınavlar uygu-

lanabilir.
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Mazeret sınavı

MADDE 27 – (1) Mazeretleri nedeniyle herhangi bir Ders Kurulu sınavına giremeyen
ve mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciler için Ders Kurulu  mazeret
sınavı açılır. Ders Kurulu mazeret sınavı bir defa ve Fakülte Yönetim Kurulunca tespit edilen
tarihte yapılır.

(2) Dönem sonu genel ve bütünleme sınavları ile staj, tematik veya entegre staj bloğu
ve sonu ve bunların bütünleme sınavları için ayrıca mazeret sınavı açılmaz.

Staj bütünleme sınavı

MADDE 28 – (1) 4 üncü ve 5 inci dönemlerdeki staj, tematik veya entegre staj blok-
larının bir ya da daha fazlasından başarılı olamayan öğrenciler için o dönemin son stajının bi-
timinden en erken on, en geç yirmi gün sonra staj, tematik veya entegre staj blokları için bü-
tünleme sınavı düzenlenir, bu bütünleme sınavları yıl içinde yapılan bitirme sınavlarının eş ve
dengidirler. Bütünleme sınavlarına mazeretli olarak giremeyenler için ayrıca sınav açılmaz.

(2) Staj, tematik veya entegre staj bloğunu bir defa alan ve bitirme sınavına girerek ba-
şarısız olan öğrenci, bütünleme hakkını yıl içerisinde kullanmak için; ilan edilmiş sınav prog-
ramına uygun olması koşuluyla ilgili stajın yıl içinde tekrar eden programlarından birinin staj
sonu sınavından en az yedi iş günü önce Dekanlığa dilekçe ile başvurur. Dilekçeyle başvuran
öğrenci, Fakülte Yönetim Kurulunun onayıyla bütünleme sınav hakkını yıl içerisinde kullana-
bilir. Bütünleme hakkını bu şekilde kullanan öğrenciler yıl sonundaki bu bütünleme sınavlarına
tekrar giremez ve staj veya staj bloğu tekrarı yaparlar.

(3) 5 inci dönem ve/veya ön hekimlik çalışmalarına başlamak üzere olan öğrenciler
için Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile eğitim yılı içerisinde de staj, tematik veya entegre staj
bloğu bütünleme sınavları açılabilir.

Ön hekimlikte değerlendirme

MADDE 29 – (1) 6 ncı dönemde her uygulama dilimi sonunda eğitim program kapsa-
mını yansıtacak çoklu yöntemler kullanılarak değerlendirme yapılır. Uygulama dilimi değer-
lendirmelerinin kapsamı, zamanlaması, yeterlilik kriterleri ve not oluşturma esasları uygulama
dilimi eğitim sorumlusu tarafından belirlenir ve eğitim yılı başlangıcında ilan edilir.

(2) Eğitim sorumluları öğrenci devamı, katılımı ve yeterliğini tespit eden staj karnesini
hazırlar ve öğrenciler tarafından doldurulan karneyi eğitim dilimi sonunda onaylar. Onaylanmış
karneler öğrenciler tarafından öğrenci işleri bürosuna iletilir. Bu karneler uygulama dilimi notu
ve yeterliğine esas olarak kullanılır.

Sınav uygulaması ve sonuçlarının ilanı

MADDE 30 – (1) Zorunlu hâller dışında sınav günleri ilan edildikten sonra değiştiri-
lemez. Sınavlara ancak ilgili sınava girme hakkını kazanmış öğrenciler katılabilirler. Sınava
girmeye hak kazanmayanların listesi sınavdan önce ilan edilir. Sınavlar cumartesi ve pazar
günlerinde ve mesai saati dışında da yapılabilir. Sınavlar yüz yüze veya çevirimiçi olarak (on-
line) uygulanabilir. 

(2) Öğrenciler sınavlara belirlenen gün ve saatte girmek zorundadır. Sınavlara zama-
nında girmeyen ve herhangi bir mazeret beyan etmeyen öğrenciye sıfır notu verilir.

(3) Sınavlar, dönem koordinatörlerinin önerileri ile Dekanlığın görevlendirdiği öğretim
elemanları tarafından yapılır. Sınav sonuçları Ders Kurulu Eğitim Komitesi, Staj/Staj Bloğu
Eğitim Komitesi, dönem koordinatörlüklerince belirlenir ve ilan edilir.
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(4) Sınav sonuçları mücbir sebepler dışında sınav tarihinden sonra en geç bir hafta için-

de ilan edilir.

(5) Sınavlarda kopya çeken ya da kopya girişiminde bulunan öğrenci hakkında Yük-

seköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 31 – (1) Öğrenciler sınav sonuçları hakkındaki itirazlarını sonuçlar ilan edil-

dikten sonra en geç bir hafta içerisinde Dekanlığa yazılı olarak yaparlar. Bu itirazlar, ilgili dö-

nem koordinatörlüğü ve eğitim komitelerinden oluşan kurullarca incelenir. Maddi hata görü-

lürse gerekli not düzeltmesi yapılır. Gerektiğinde Dekanlık, Yönetim Kurulunun kararı ile olu-

şacak ve biri o dersi okutan öğretim elemanlarından biri olmak şartıyla en az üç kişilik komis-

yona itirazı inceletebilir. Eğitim Komisyonu kararı Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağ-

lanır.

Sonuçların değerlendirilmesi ve not hesabı

MADDE 32 – (1) Sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Not hesaplarında on-

dalık noktasından sonra gelen ilk basamak 5 veya daha büyükse not bir üst tamsayıya, küçükse

bir alt tam sayıya eşitlenir. Notların harf ve katsayı karşılıkları için Çanakkale Onsekiz Mart

Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(2) Ders kurullarında ve staj bloklarında görev alan anabilim dalları, ders yükleri ora-

nında soru ve not ağırlığına sahiptir. Ders kurulları, dönem bitirme ve bütünleme, staj, tematik

veya entegre staj bloğu bitirme ve bütünleme sınavlarına ait aşamalardan elde edilen notların,

belirlenen ağırlıklara göre birleştirilmesiyle ilgili sınavların notları oluşur.

(3) Eğitimin ilk üç yılında dönem notu; ilgili yıldaki Ders kurulu notlarının ortalama-

sının %60'ı ile dönem sonu bitirme sınavı veya dönem sonu bütünleme sınavı notunun %40'ının

toplamından oluşur.

Başarının değerlendirilmesi ve başarısızlık durumunda tekrarlar

MADDE 33 – (1) Tüm dönemlerde başarı notu 60 ve üzeridir. Tıp eğitiminde her dö-

nem bir sonraki dönemin ön şartıdır. Bu nedenle bir dönemi geçemeyen öğrenci bir üst döneme

devam edemez.

(2) 1 inci, 2 nci ve 3 üncü dönem sonu bitirme veya bütünleme sınavı sonucunda başarılı

olanlar bir üst döneme devam edebilirler. Bütünleme sınavı sonucunda dönem sonu notu 60'ın

altında olanlar başarısız olarak değerlendirilir ve hakları bulunduğu takdirde aynı dönem eği-

timini tekrar alırlar.

(3) 4 üncü ve 5 inci dönemde staj, tematik veya entegre staj bloğu bitirme ve bütünleme

sınavları sonunda sorumlu oldukları tüm stajlardan başarılı olanlar bir üst döneme devam ede-

bilirler. Bütünleme sınavları sonrası staj notları 60'ın altında olan öğrenciler stajdan başarısız

olurlar ve ilgili stajları, açıldıkları ilk dönemden itibaren tekrar alırlar. Sorumlu oldukları stajları

eğitim yılı içinde tamamlayan öğrencilerin aynı yıl içinde ilk başlayacak staj veya uygulama

diliminden itibaren bir üst döneme intibakları yapılır.

(4) 6 ncı dönemde başarılı olabilmek için öğrenci ön-hekimlik uygulama dilimlerini

belirlenen program dahilinde eksiksiz olarak tamamlamak ve her uygulama diliminden yeterlik
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almak zorundadır. Tüm uygulama dilimlerinden yeterlik alan öğrenciler mezun olabilir. Ön-

hekimlik uygulama dilimlerinden yeterlik alamayan öğrenciler bu uygulama dilimlerini tekrar

ederler.

Mezuniyet, tıp doktorluğu diploması ve başarı derecesi

MADDE 34 – (1) Öngörülen altı dönemlik eğitim süresinin kapsamındaki eğitim et-

kinliklerinin tümünü başarı ile tamamlayıp gerekli diğer yükümlülükleri yerine getiren öğren-

cilere tıp doktorluğu diploması verilerek mezun edilir.

(2) Mezun olan öğrencilerin mezuniyet başarı derecesi Çanakkale Onsekiz Mart Üni-

versitesi Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde yer alan başarı notu de-

ğerlendirme tablosunda gösterildiği biçimde dereceye çevrilir.

ALTINCI BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler

Akademik danışmanlık hizmetleri

MADDE 35 – (1) Fakülteye kaydını yaptıran her öğrenciye Dekanlık tarafından bir

öğretim üyesi, akademik danışman olarak görevlendirilir. Akademik danışmanlar, öğrencilerin

akademik çalışmalarına rehberlik yaparlar.

Eğitim-öğretimin denetlenmesi

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine ve ilgili konularda yetkili organlarca

verilen kararlara uymayanlar hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetme-

liği ile Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitenin konu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygu-

lanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Çanakkale Onsekiz

Mart Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Senato, Üniversite

Yönetim Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygu-

lanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 38 – (1) 5/8/2012 tarihli ve 28375 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ça-

nakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kal-

dırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce Fakülteye ka-

yıtlarını yaptırmış olan öğrencilerin, intibakları için gerekli düzenlemeler Fakülte Yönetim Ku-

rulu tarafından yapılır.

Yürürlük

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 12185/1-1 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 12186/1-1 
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Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 12278 

—— • —— 
Akhisar 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 12279 

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

 
 12277 
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İstanbul Anadolu 2. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 12008 

—— • —— 
İstanbul Anadolu 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 12009 
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Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 12058 
—— • —— 

Gaziosmanpaşa 18. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 12051 

—— • —— 
Serik 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 12134 
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Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 12225 

—— • —— 
Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 12294 

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

 
 12290 
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Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 12229 

—— • —— 
Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 12232 

—— • —— 
Yerköy Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 12239 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
MUHTELİF TİP VE ÖZELLİKLERDE SÜRGÜLÜ VENTİL ALIM İŞİ  

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2021/827196 
1- İdarenin 
a) Adresi : Mithatpaşa Cad. No: 14   06100 Yenişehir/Ankara 
b) Telefon ve faks numarası : Tel. : (0312) 458 55 00 - 458 57 73 
     Faks : (0312) 458 58 00 - 458 58 01 
c) Elektronik posta adresi : hacar@turkseker.gov.tr 
2- İhale konusu malın 
a) Adı, niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet DIN 3352 Part 9 Flanşlı DN 150 PN 63 GS-17 

CrMo 55 Sürgülü Ventil 
     8 Adet DIN 3352 Part 9 Flanşlı DN 200 PN 63 GS-17 

CrMo 55 Sürgülü Ventil 
     3 Adet DIN 3352 Part 9 Flanşlı DN 250 PN 63 GS-17 

CrMo 55 Sürgülü Ventil 
b) Teslim yeri : Ankara Şeker Fabrikası Merkez Ambarı 
3-İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 
     3. Kat Toplantı Salonu 
b) Son teklif verme (ihale)  
     tarihi ve saati : 23 Aralık 2021 Perşembe günü, saat 14:00 
4- İhale; Şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
5- İhale dokümanı; T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No: 14 

Yenişehir/ Ankara adresinde görülebilir ve 100,00 TL. (Y.Yüz Türk Lirası) karşılığında aynı 
adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6- Teklifler 23.12.2021 Perşembe günü, saat 14:00’e kadar Mithatpaşa Cad. No: 14 
(06100) Yenişehir / ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv 
Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki 
gecikmelerden İdare sorumlu tutulmayacaktır) 

7- İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. Teklifler Türk Lirası (TL) 
cinsinden düzenlenecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemlerinin miktarı ile 
bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 
birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

8- İstekliler, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim 
günü olmalıdır. 

10- Bu ihalede ventil kalemleri itibariyle kısmi teklif verilebilir. 
11- Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur ihale 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 
    12177/1-1 
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6-9 TON EİMCO ENDÜVİ TAMİRİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
6-9 Ton Eimco Endüvi tamiri /işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 maddesinin (g) 

bendi kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve 
Yapım İşleri İle İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre” Açık İhale Usulü “ihale edilecektir. 
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1-İdarenin  
a)Adı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı  
b)Adresi Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak 

No:2 67090 Zonguldak 
c)Telefon ve Faks Numarası 0372259 47 79 - 03722591900 
ç) İhale Dokümanının 

Görülebileceği ve Satın Alınabileceği Yer 
1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 
Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No:125 
ZONGULDAK 
2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat 
Cd.) 68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 

d)Tekliflerin verileceği yer TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma 
Birimi Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. 
No:125 ZONGULDAK 

e)Elektronik Posta Adresi fahri.demiral @ taskomuru.gov.tr 
2-İhale Konusu Alımın/ Hizmetin  
a)Dosya No 2127888 
b)IKN 2021/820865 
c)Niteliği, Türü, Miktarı 6-9 Tonluk Eimco Endüvi tamiri (9 kalem) 
ç)Teslim Yeri / İşin Yapılacağı Yer Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi Kilimli/ 

Zonguldak 
d)İşe Başlama Tarihi Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından 

yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği 
adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden 
itibaren teslim süreleri başlayacaktır. 

e)Teslim Tarihi/ İşin Süresi İşe başlanmasını müteakip 60 takvim günüdür. 
3-İhalenin   
a)Yapılacağı Yer TTK Satınalma Dairesi Dairesi Başkanlığı Mithat 

Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 
ZONGULDAK 

b)Tarih ve saati 10.01.2022 Pazartesi günü saat : 15:00 
4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler : 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir 
4.1.1 a)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
 1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil 
tasdiknamesi 

 



12 Aralık 2021 – Sayı : 31687 RESMÎ GAZETE Sayfa : 25 

 b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 
belgesi; 

 1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

 2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari 

şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar, 
4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
4.1.6 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi,  
4.1.7 Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 
4.1.8 İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.1.9.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge,  

4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında 
gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 
tevsik eden belge, 

4.1.11 Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 
yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi. 

4.2.İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 
tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 
zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 
belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 
sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 
bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 
edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 
topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 
bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 
durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 
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5-Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşıması Gereken 
Kriterler  

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır 
6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
6.1- Bu madde boş bırakılmıştır. 
7-. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük 

olanıdır. Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, yerli isteklilerin teklifleri ile yabancı 
isteklilerin tekliflerinin aynı baza getirilmesi amacıyla, yerli isteklilerin teslim yeri ve şartlarına 
göre yabancı isteklilerin aynı teslim ve şartlarda ki ilave tüm masraflar (nakliye, sigorta, vergi vb) 
yaklaşık olarak teklif bedeline ilave edilerek hesaplanacak döviz tutarı ihale tarihindeki TC 
Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirası’na çevrilerek değerlendirme yapılacaktır. 
Değişik döviz cinsinden yapılan teklifler ise ihale açılış tarihindeki TC Merkez Bankası çapraz 
kura göre eşitlenerek değerlendirme yapılacaktır 

8- Bu ihalede kısmı teklif verilebilecektir.. 
9- Bu ihaleye Yerli istekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden 

ulaşılabilir 
10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

11-Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif 
Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son 
teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. 

12- Fiyat avantajı uygulanması : Bu madde boş bırakılmıştır. 
13-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az. 120 (yüzyirmi) takvim 
günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
16.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
16.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

17.Diğer hususlar:  
İlan olunur. 12141/1-1 
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KÖMÜR SEVKİ VE KÖMÜR HAZIRLAMA TESİSLERİNİN ÇALIŞTIRILMASI 
HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 
Çan Linyitleri İşletmesi (ÇLİ) Müdürlüğü Stok Sahalarından Termik Santrallere Kömür 

Sevki ve Kömür Hazırlama Tesislerinin Çalıştırılması Hizmet Alımı işi Açık İhale usulü ile ihale 
edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası :  2021/818853 
1-İdarenin 
a) Adresi : TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü 
  Cumhuriyet Mah. Dr. Hacı İbrahim BODUR Cad. No:206 

ÇAN/ÇANAKKALE 
b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0286-416 20 01 Faks: 0286-416 37 00  
c) Elektronik Posta Adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr 
d) İnternet adresi : www.cli.gov.tr. 
2- İhale konusu malın: 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 17.000 ton (+30 - 100 mm boyutlu) parça kömürün; 

Yüklenici tarafından torbalanması ve torbalanmış kömürün 
kamyonlara yüklenmesi İşleri, 

  220.000 ton (+0-30 mm boyutlu) kömürün; Yüklenici 
tarafından Kriblaj Tesislerinde kırma ve eleme işlemi 
sonucu üretilen toz kömürün silolardan müşteri 
kamyonlarına yüklenmesi veya Tesisin Silosundan 
kamyonla alınarak kapalı stok sahasına gösterilen yere 
taşınması işleri, 

  1.800.000 ton tüvenan kömürün yüklenici tarafından 
kömür stok sahasındaki idare personeli tarafından 
gösterilen stoklardan yükleyici ile kamyonlara yükleyerek 
EÜAŞ termik santralinin çatı altındaki bunkerlerinin 
beslenmesi işleri, 

  900.000 ton tüvenan kömürün (stok) Yüklenici tarafından 
kömür stok sahasındaki idare personeli tarafından 
gösterilen stoklardan yükleyici ile tuvenan kömür satış 
sözleşmesi imzalanan müşterilerin kamyonlarına 
yüklenmesi işleri, 

  720.000 ton tüvenan kömürün (0-50 mm) Yüklenici 
tarafından kömür stok sahasındaki idare personeli 
tarafından gösterilen stoklardan yükleyici ile kamyonlara 
yükleyerek Numune Alma ve Hazırlama tesisinin 
bunkerinin beslenmesi; Yüklenici tarafından Numune 
Alma ve Hazırlama tesisinin çalıştırılması ve bu tesiste 
satışa hazır hale gelen (0- 50mm) 720.000 ton kömürün 
tuvenan kömür satış sözleşmesi imzalanan müşterilerin 
kamyonlarına yüklenmesi, 
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b) İşin Yapılacağı Yer  : ÇLİ Müdürlüğü Stok Sahaları ve Kömür Hazırlama 
Tesisleri Çan/Çanakkale 

3- İhalenin 
a) İhale Usulü   :  Açık İhale 
b) Yapılacağı yer   :  ÇLİ Satınalma Şube Müdürlüğü - Toplantı Salonu 
c) Tarihi ve saati   :  29/12/2021 Çarşamba günü saat 14:00 
d) Dosya no   :  933-KÇLİ/2021-1349 
4- İhaleye ait dökümanlar; ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41,Halk 
Bankası Çan Şb.TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03,Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 
7286 0732 82” nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 150,00 TL yatırılması karşılığı aynı 
adresten temin edilebilir. Posta-kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale 
doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de 
belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını faks olarak veya yazılı olarak idareye, ihale 
tarihinden önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı bildirilen adrese posta yoluyla 
gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından 
veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu 
tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul 
edilecektir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
5-Teklifler 29/12/2021 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar 
idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6- İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda Geçici Teminat vereceklerdir. 

7- Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

8- İhalenin Teklif Türü: İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen birim fiyat teklif. 
9- İhalenin Sözleşme Türü: Birim fiyat hizmet alım sözleşmesi 
10- İstekliler Tekliflerini; 
Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan 

toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine kalan 
istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan 
toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

11- Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir 
12- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve / veya postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
13- Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 
 12224/1-1 
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KATLI OTOPARK İHALE İLANI 
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
MADDE –1: İHALENİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI: 
Mülkiyeti belediyemize ait Sakarya İli Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi, 633 Ada, 155 

parsel nolu taşınmazda "Katlı Otopark" projesinin; 25 yıl süreyle sınırlı ayni hak tesisi kurulmak 
suretiyle yapımı, işletilmesi, sürenin sonunda taşınmaz üzerindeki yapı ile yapıya ait mütemmim 
cüzlerin sağlam, kullanılır vaziyette ve bedelsiz olarak Sakarya Büyükşehir Belediyesine 
devredilmesi işi ihalesi yapılacaktır. 

MADDE–2: ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDE VE HANGİ ŞARTLARDA 
ALINACAĞI: 

İhale Şartname ve ekleri Sakarya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi 
Başkanlığı Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden 1.000,00 TL (BinTürkLirası) karşılığı temin 
edilebilir. 

MADDE–3: İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE HANGİ USULLE 
YAPILACAĞI: 

İhale, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda; 28/12/2021 tarihinde saat 
15:00’da, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 
yapılacaktır. 

MADDE – 4: YATIRIM-İŞLETİM DÖNEMİ, MUHAMMEN BEDEL, GEÇİCİ 
TEMİNAT BEDELİ, İHALE SAATİ: 

Yatırım Dönemi: 10 Ay                 
İşletim Dönemi: 24 Yıl 2 Ay 
Toplam Sınırlı Ayni Hak Kullanım Süresi: 25 Yıl 
Yatırım Dönemi Tahmini Sınırlı Ayni Hak Kullanım Bedeli: Bedelsiz 
İşletim Dönemi Tahmini Aylık Sınırlı Ayni Hak Kullanım Bedeli: 38.016,00-TL 

(OtuzsekizbinOnaltıTürkLirası)+KDV 
Yatırım Maliyeti: 33.559.372.82-TL (OtuzüçmilyonBeşyüzellidokuzbinÜçyüzyetmişiki-

TürkLirasıSeksenikikuruş) +KDV 
İşletim Dönemi Süresi Tahmini Toplam Sınırlı Ayni Hak Kullanım Bedeli: 

11.024.640.00-TL (OnbirmilyonYirmidörtbin AltıyüzkırkTürkLirası)+KDV 
Geçici Teminat Bedeli: Geçici Teminat Bedeli “Yatırım Maliyeti” ve “İşletim Dönemi 

Süresi Tahmini Toplam Sınırlı Ayni Hak Kullanım Bedeli” nin toplamının (44.584.012,82-TL) 
%3’ü olan 1.337.521,00-TL (BirmilyonÜçyüzotuzyedibin BeşyüzyirmibirTürkLirası)’dir.  

MADDE – 5: İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER: 
İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, aşağıda belirtilen evrakları 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanununa göre hazırlayıp eksiksiz bir şekilde 28/12/2021 Salı günü saat 11:00’a 
kadar Sakarya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Emlak Yönetimi Şube 
Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. 
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Gerçek Kişilerin Hazırlaması Gereken Evraklar: 

• Noter tasdikli imza beyannamesi (Aslı ve Fotokopisi) 

• Nüfus Kayıt Örneği (Aslı ve Fotokopisi) 

• İkametgâh Senedi (Aslı ve Fotokopisi) 

• Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (Aslı) 

• Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli vekâletname (Aslı ve Fotokopisi) 

• İmzalı ihale şartnamesi ve bedelin yatırıldığına dair makbuz (Aslı) 

• Bankadan alınmış IBAN bilgisini gösterir belge (Aslı) 

• Esnaf Odası Faaliyet Belgesi (Aslı ve Fotokopisi) 

• Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürlüğünden “Borcu Yoktur Belgesi” 

(Aslı) 

Tüzel Kişilerin Hazırlaması Gereken Evraklar: 

• Ticaret sicil gazetesi (Aslı ve Fotokopisi) 

• Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri (Aslı ve 

Fotokopisi) 

• Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (Aslı ve 

Fotokopisi) 

• Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli vekâletname (Aslı ve Fotokopisi) 

• İmzalı ihale şartnamesi ve bedelin yatırıldığına dair makbuz (Aslı) 

• Bankadan alınmış IBAN bilgisini gösterir belge (Aslı) 

• Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (Aslı) 

• Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürlüğünden “borcu yoktur belgesi” 

(Aslı) 

• Tüzel kişiliğin Kanuni adresini belirten adres beyanı (Asıl )  

• Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi/Meslek vb. Odası Faaliyet Belgesi (Aslı ve Fotokopisi) 

Önemli Not: 

1.Belge asılları Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğümüzce görülüp teslim alınmadan 

ilgilisine iade edilecektir. Belge fotokopileri aslı görülmüştür yapılarak ihale dosyasına 

konacaktır. 

2.Noter tasdikli istenen belgelerin, ihalenin yapıldığı yılda düzenlenmiş olması veya noter 

tarafından ihalenin yapıldığı yılda tasdik edilmiş olması gerekmektedir. 

İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir 

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE 

İLAN OLUNUR.  

 12227/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI : Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı (TATSAV) 
VAKFEDENLER: Devlet BAHÇELİ, Edip Semih YALÇIN, İsmet BÜYÜKATAMAN, 

Tamer OSMANAĞAOĞLU, İzzet Ulvi YÖNTER, Ahmet Yiğit YILDIRIM, Cemal ÇETİN, 
Fikret HAYALİ, Çağrı Can PAK. 

VAKFIN İKAMETGAHI: ANKARA 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Gölbaşı (ANKARA) 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 09.12.2021 tarihli ve E:2021/809, 
K:2021/621 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Anayasamızın başlangıç bölümünde ve ikinci maddesinde kendisini 
bulan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluş felsefesi temelinde ülkemizin ekonomik, sosyal, 
siyasi, kültür ve eğitim hayatını geliştirmek ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları 
gerçekleştirmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000,00 TL. (Yüzbin Türk Lirası)  
YÖNETİM KURULU: 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:  
Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik 

Araştırmalar Vakfına (TASAV) devredilir. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 12297/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI : Samsun Çarşambalılar Vakfı. 
VAKFEDENLER : Yusuf Ziya YILMAZ, Cemal ALİŞAN, Necmettin OKUTGEN, 

Kemal KARACAN, Sadettin SARIOĞLU, Selçuk DÜNDAR, Halit DOĞAN, Hakan ÖZCAN, 
Kazım Gürol YILMAZ, Hüseyin KAZANÇ, Mehmet Azmi YILMAZ, Kemalettin ERBİLGİN, 
Rana ATALAY, Ahmet ÖZDEN, Ahmet ÇAKIR, Fatih ÖZKAN, Sacit KIZILOT, Ahmet 
AYDOĞDU, İsmail OKUTGEN, Fahri ŞİMŞEK, Mehmet ERBİLGİN, Neslihan AYDOĞDU, 
Derya ÖZTOMURCUK, Gülderen SEMİZOĞLU, Mehmet DAĞDELEN, Yusuf Remzi 
ERDÖNMEZ, Hüseyin Avni ÖZDEMİR, Savaş GÖMEÇ, Erdem ZORLU, Soner SEZGİN, Ömer 
BİR, Gökhan Murat KURT, Esat AKKAYA, Yaşar ASMA, Kutluhan GÖKÇE, Cemil AYCAN, 
Ünal ÖNEY, İrfan SARDOĞAN, Bülent KÖKSAL, Nihat SOĞUK, Murat AYSAN, Şevket 
ZEREN. 

VAKFIN İKAMETGÂHI : SAMSUN. 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Samsun 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 07.12.2021 tarihinde kesinleşen 16.11.2021 
tarihli düzeltme şerhli 22.10.2021 tarihli ve E:2021/215, K:2021/390 sayılı kararı. 
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VAKFIN AMACI : Hemşerileri arasında yardımlaşma, dayanışma ve haberleşmeyi 
sağlamak, bu doğrultuda sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunmak, hemşerilik bilincinin 
yerleşmesine ve gelişmesine katkıda bulunmak, kültürel devamlılığı sağlamak ve senette belirtilen 
diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : 80.000 TL.- (SeksenbinTürkLirası). 
YÖNETİM KURULU :  
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetçe belirlenecek benzer amaçlı bir vakıf ya 
da kamu kurumuna devredilir.  

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 12293/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Yaşam Suyu Vakfı 
VAKFEDENLER: Corc Kocamahhul, Seongo Ho Chang, Meri Aygül, Heejun Park, 

Yüsuf Mansuroğlu 
VAKFIN İKAMETGAHI: Hatay 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Hatay 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 06.12.2021 tarihinde kesinleşen, 09.11.2021 
tarihli ve E: 2021/235, K: 2021/288 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Birleşmiş Milletler Anayasası, insan hak ve özgürlüklerine ilişkin çok 
taraflı Avrupa Sözleşmeleri ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, kanunları ve tüm mevzuat 
hükümlerine uygun olmak kaydıyla, Hristiyan TC vatandaşları, TC sınırları içerisinde usulüne 
uygun olarak ikamet eden yabancı uyruklu Hristiyanların temel kurallara uygun olan dini 
ihtiyaçlarını karşılamak, toplumsal birlik ve beraberliğin devamı, demokratik birliğin 
sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 80.000-TL (Seksen Bin Türk Lirası) Nakit 
YÖNETİM KURULU: Corc Kocamahhul, Seongo Ho Chang, Meri Aygül, Heejun Park, 

Yüsuf Mansuroğlu 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetçe belirlenecek gayece aynı bir vakfa veya 
kuruluşa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
    12235/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 
Bursa 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1984/41 Esas, 1984/709 Karar sayılı dosyasının 

imha edilmiş olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân 
Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak 
Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun 
hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

    12241/1-1 
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Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve 

özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fen 

Edebiyat Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Meslek Yüksekokulu, İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi, Mühendislik- Mimarlık Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesine çeşitli 

alanlarda; 27 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve 

bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren 

belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve 

çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir. 

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. 

Beykent Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. 

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden 

başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili 

birimlerden öğrenilecektir. 

Duyurulur. 

Fakülte / Yüksekokul / 

Enstitü 

Bölüm / Program /  

Anabilim Dalı 

Kadro 

Sayısı 
Kadro Unvanı Uzmanlık Alanı 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Beslenme ve Diyetetik 

2 
Doktor Öğretim 

Üyesi 
Beslenme ve Diyetetik 

1 
Doktor Öğretim 

Üyesi 

Gastroenteroloji(Tıp), Endokrinoloji ve Metabolizma 

(Tıp),Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Biyoloji 

ve Genetik, Gıda Mühendisliği (Besin Hijyeni ve 

Teknolojisi) 

Çocuk Gelişimi 2 
Doktor Öğretim 

Üyesi 
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Çocuk Sağlığı ve Eğitimi 

Hemşirelik 1 
Doktor Öğretim 

Üyesi 
Hemşirelik Esasları 

Fen-Edebiyat 

Fakültesi 

İngilizce Mütercim ve 

Tercümanlık 
1 

Doktor Öğretim 

Üyesi 

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Çeviribilim ve 

Dilbilim, Dilbilim 
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Diş Hekimliği Fakültesi 

Ortodonti ABD 1 
Doktor Öğretim 

Üyesi 
Ortodonti 

Restoratif Diş Tedavisi ABD 1 
Doktor Öğretim 

Üyesi 
Restoratif 

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi 

ABD 
1 

Doktor Öğretim 

Üyesi 
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi 

Endodonti ABD 2 
Doktor Öğretim 

Üyesi 
Endodonti 

Protetik Diş Tedavisi ABD 2 
Doktor Öğretim 

Üyesi 
Protetik Diş Tedavisi 

Periodontoloji ABD 2 
Doktor Öğretim 

Üyesi 
Periodontoloji 

Pedodonti ABD 1 
Doktor Öğretim 

Üyesi 
Pedodonti 

Meslek Yüksekokulu Elektronörofizyoloji 1 
Doktor Öğretim 

Üyesi 
Nöroloji 

İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 
Yönetim Bilişim Sistemleri 2 

Doktor Öğretim 

Üyesi 

Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri, İşletme, 

Sayısal Yöntemler 

Mühendislik-Mimarlık 

Fakültesi 

Bilgisayar Mühendisliği 

(İngilizce) 
2 

Doktor Öğretim 

Üyesi 

Bilgisayar Mühendisliği, Hesaplamalı Bilim ve 

Mühendislik, Enformatik 

Endüstriyel Tasarım 

(İngilizce) 
2 

Doktor Öğretim 

Üyesi 

Endüstriyel Tasarım, Endüstri Ürünleri Tasarımı, 

Mimarlık 

İç Mimarlık (İngilizce) 1 
Doktor Öğretim 

Üyesi 
İç Mimarlık, Mimarlık 

Makine Mühendisliği 1 
Doktor Öğretim 

Üyesi 
Makine Elemanları, Mekanik, Mekanik Konstrüksiyon 

Güzel Sanatlar 

Fakültesi 
İletişim ve Tasarımı 1 

Doktor Öğretim 

Üyesi 
Görsel İletişim Tasarımı, Grafik Tasarımı 

Not: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Aydınlatma 

Metni’ne https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin-korunmas/kvk-mevzuat-

uyarinca-akademik-personel-adayi- aydinlatma-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı 

Açık Rıza Metnine https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin-korunmas/kvk-

mevzuat-uyarinca-akademik-personel-adayi- acik-riza-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir. 

 12245/1/1-1 
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Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 

Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 

hükümleri uyarınca 2 Araştırma Görevlisi alınacaktır. 

Duyurulur. 

Fakülte / Yüksekokul Bölüm / Program 
Öğretim 

Elemanı 
Alanı 

ALES/YDS 

Eş Değeri 

Puanı 

ALES 

Puan 

Türü 

Ek 

Açıklamalar 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Beslenme ve 

Diyetetik 
1 

Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu 

olmak. Beslenme ve Diyetetik alanında doktora 

yapıyor olmak 

ALES: 70 

YDS:50 
SAY Arş.Gör. 

Mühendislik-Mimarlık 

Fakültesi 

Yazılım 

Mühendisliği 
1 

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği 

alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak 

ALES: 70 

YDS:50 
SAY Arş.Gör. 

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ 

Duyuru Başlangıç Tarihi : 12.12.2021 

Son Başvuru Tarihi : 26.12.2021 

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı : 28.12.2021 

Yazılı Sınav Tarihi : 03.01.2022 

Nihai Değerlendirme Tarihi : 04.01.2022 

Başvurular Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen ve/veya posta yoluyla yapılmalıdır. Süresi 

içerisinde yapılmayan ya da eksik belgeli başvurular işleme alınmayacak olup, posta ile yapılan 

başvuruların son başvuru tarihine kadar ulaşmış olması gerekmektedir. Postada yaşanan 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

İSTENEN BELGELER 

1- Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış, başvurulan kadroyu ve iletişim 

bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru dilekçesi, 

2- YÖK formatlı özgeçmiş. 
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3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 

4- 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı) 

5- Adli Sicil Kaydı Belgesi 

6- Lisans /Yüksek Lisans /Doktora Diploması onaylı örneği (Diploma Yurt Dışından 

Alınmış İse YÖK Denklik Belgesi) 

7- Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği. 

8- ALES Belgesi 

9- Yabancı Dil Belgesi 

10- ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet 

belgesi ve atama olur yazısı. 

11- Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi. 

12- Deneyim şartını sağladığını gösterir hizmet belgesi. 

13- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge. 

14- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel 

Adayı Açık Rıza Metni. 

Ön değerlendirme sonuçları ve nihai değerlendirme sonuçları Üniversitemizin 

www.beykent.edu.tr web adresinde yayınlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde 

olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Aday Başvuruları: 

Beykent Üniversitesi Ayazağa-Maslak Yerleşkesi 

Yazı İşleri Müdürlüğü 

Ayazağa Mah. Hadım Koruyolu cad. No:19 

34396 Sarıyer, İstanbul 

Not: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Aydınlatma 

Metni’ne https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel verilerin-korunmasi/kvk-mevzuat-

uyarinca-akademik-personel-adayi-aydinlatma-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı 

Açık Rıza Metnine https://www.beykent.edu.tr/beykent hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-

mevzuat-uyarinca-akademik-personel-adayi-acik-riza-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir. 

 12245/2/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 12188/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 12204/1-1 

 



Sayfa : 48 RESMÎ GAZETE 12 Aralık 2021 – Sayı : 31687 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Sayfa

1
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31
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

–– Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

–– Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi

Yönetmeliği

–– Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


