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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Hacettepe Üniversitesinden:
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fa-

kültesinde uygulanan eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde;

öğrenci kayıtları, eğitim-öğretim, sınavlar, mezuniyet, diploma ve ayrılma işlemlerine 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) Akademik takvim: Lisans eğitim-öğretiminde yıl, güz ve bahar yarıyılı ve benzeri

tarihleri içerecek şekilde Senato tarafından belirlenerek, ilgili fakültelerce ilan edilen eğitim-öğretim
sürecini,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) Alan dersi: Toplum ağız diş sağlığını içeren saha çalışmalarına dayanan uygulamalı

dersi,
ç) Bölüm/Anabilim dalı: Fakültedeki bölüm/anabilim dalını,
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d) Bölüm/Anabilim dalı akademik kurulu: Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fa-
kültesi ilgili bölüm/anabilim dalı akademik kurulunu,

e) Bölüm/Anabilim dalı başkanı: Fakültedeki bölüm/anabilim dalı başkanını,
f) Danışman: Fakültede lisans programına kayıtlı öğrencilere rehberlik etmek üzere De-

kanlık tarafından atanan öğretim üyesini,
g) Dekan: Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi  Dekanını, 
ğ) Ders: Teorik, pratik, klinik ve alan dersini,
h) Fakülte: Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,
ı) Fakülte Kurulu: Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Kurulunu,
i) Katkı payı: 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi gereğince birinci öğretim öğrenci-

lerinin ödemeleri gereken ücreti,
j) Klinik ders: Dördüncü ve beşinci sınıflarda bölüm/anabilim dallarında yürütülen, bil-

gi, beceri ve yetkinliklerin gelişimini sağlayan, ilgili dersin öğretim elemanının veya eleman-
larının sorumluluğunda yapılan uygulamalı dersi,

k) Kredi sistemi: 1 saat teorik ders veya 2 saat uygulama karşılığı bir kredi olan Ulusal
Kredi Sistemini ya da AKTS’ye göre ders, uygulama ve diğer öğrenim etkinliklerinin kredi-
lendirilmesini,

l) Muaf: Daha önce alınmış ve başarılmış ders/derslerin yerine, kredi ve içerik uyumuna
göre kayıtlı olunan programdaki ders/derslerin denkliğinin kabul edilmesi durumunu,

m) Öğrenci: Eğitim yapmak üzere Fakültede kayıtlı olan lisans öğrencilerini,
n) Öğrenim ücreti: 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi gereğince ikinci öğretim, uzak-

tan öğretim öğrencileri ile birinci veya ikinci öğretim ayrımı yapılmaksızın uluslararası öğren-
cilerden alınacak ücreti,

o) ÖİDB: Hacettepe Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,
ö) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
p) Pratik ders: Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda klinik öncesi laboratuvarlarında ger-

çekleştirilen uygulamalı dersi,
r) Rektör: Hacettepe Üniversitesi Rektörünü,
s) Senato: Hacettepe Üniversitesi Senatosunu,
ş) Teorik ders: Teorik bilgiye dayalı kuramsal dersi,
t) Uygulamalı eğitim dosyası: Öğrencilerin uygulamalı eğitimler kapsamında hazırla-

maları gereken defter, gelişim dosyası, form, rapor ve benzeri belgeleri,
u) Uzaktan eğitim-öğretim: Öğretim etkinliklerinin bilgi ve iletişim teknolojilerine da-

yalı eş ya da farklı zamanlı olarak yürütüldüğü, öğretim elemanları ile öğrencilerin uzaktan et-
kileşimine dayalı çevrimiçi (online) öğretim yöntemini,

ü) Üniversite: Hacettepe Üniversitesini,
v) Üniversite Yönetim Kurulu: Hacettepe Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
y) Yarıyıl: Güz ve bahar yarıyılları şeklinde ifade edilen, yarıyıl sonu sınav günleri hariç

en az on dört hafta, başlangıç ve bitiş tarihleri her öğretim yılı için Fakülte tarafından önerilen
ve Senato tarafından onaylanan öğretim süresini,

z) Yıl: Güz ve bahar yarıyıllarından oluşan bir öğretim yılını, 
aa) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,
bb) Yönetim Kurulu: Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kuru-

lunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt İşlemleri, Öğrenci Katkı Payı/Öğrenim Ücreti, Eğitim-Öğretim 

Süresi ile Ders Alma ve Muafiyet

Kayıt işlemleri

MADDE 5 – (1) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar, ÖSYM ve Rektörlük tara-
fından belirlenip ilan edilen süre içinde ÖSYM ile YÖK tarafından ilan edilen kurallar çerçe-
vesinde kesin kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday öğrencilik
hakkını kaybeder.

Kayıt yenileme ve ders alma

MADDE 6 – (1) Öğrenci, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süre içinde,
katkı payını/öğrenim ücretini yatırdıktan sonra ÖİDB’nin internet sayfasından elektronik or-
tamda ders kaydını yapar. Kayıt danışman onayı ile kesinleşir.

(2) Öğrenci ekle-sil haftasında ders değişikliği yapabilir. Yenilenen program danışman
onayı ile kesinleşir.

(3) Program kaydını belirlenen sürelerde (kayıt ve ekle-sil haftası) yenilemeyen öğrenci,
o yarıyıl/yılda derslere ve sınavlara giremez, öğrencilik hakkından yararlanamaz ve öğrencinin
kayıt yenilemediği yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır.

(4) Kayıt veya ekle-sil haftasında programını yenileyen öğrenciler, gerekçeleri ilgili
yönetim kurulu kararı ile kabul edildiği takdirde, ekle-sil haftasının bitimini izleyen yedi gün
içinde, ders yükleme veya üzerinden ders silme işlemi yapabilirler. Bu tarihten sonra hiçbir iş-
lem yapılamaz.

Yatay geçiş

MADDE 7 – (1) Üniversitenin fakülte/yüksekokullarında kurum içi ve kurum dışı yatay
geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-
rumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal
ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri, ilgili
mevzuat ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Yatay geçişler sadece güz yarı-
yılında gerçekleştirilir.

(2) Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçişler güz yarıyılında yapılır.
Öğrenci statüsü

MADDE 8 – (1) Fakülteye sadece tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Fakültede derslere
dinleyici öğrenci veya özel öğrenci kabul edilmez.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti

MADDE 9 – (1) Öğrenciler her öğretim yılında, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi
ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen katkı payı/öğrenim ücretini akademik
takvimde belirlenen sürede ödemekle yükümlüdür. Katkı payı/öğrenim ücretini ödemeyen öğ-
rencinin o yarıyıl için kayıt işlemleri yapılmaz ve öğrenci öğrencilik haklarından yararlanamaz.
Öğrencinin katkı payı/öğrenim ücretini ödemediği yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır.

(2) Azami süreler içinde katkı payı/öğrenim ücretinin ödenmemesi ile ders kaydının
yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Yönetim Kurulunun teklifi,
Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ve YÖK’ün onayı ile dört yıl üst üste katkı payı/öğrenim
ücretinin ödenmemesi ile ders kaydının yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesi-
lebilir.
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Eğitim-öğretim süresi
MADDE 10 – (1) Fakültede eğitim süresi beş yıldır. Öğrenciler, azami sekiz yıl içinde

öğrenimlerini tamamlamak zorundadırlar. Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğ-
rencilerin cezalı oldukları süre öğrenim süresinden sayılır. Öğrenciler bu süreler içinde katkı
payı/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler.

(2) Azami süre sonunda eğitimini tamamlayamayanlar için aşağıdaki hükümler uygu-
lanır:

a) 29 uncu madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, azami öğrenim süresi sonunda eği-
timini tamamlayamayan tüm öğrencilerin sınıf ve ders durumları değerlendirilerek Üniversite
ile ilişiği kesilir.

b) Azami öğrenim süresi sonunda beşinci sınıf öğrencilerine, devam koşulunu yerine
getirerek başarısız oldukları tüm dersler için ders sayısına bakılmaksızın her ders için iki ek
sınav hakkı verilir. Öğrencinin yapılan bu sınavlardan başarılı sayılabilmesi için en az C3 notu
alması gerekir. Bu sınavlar sonunda, mezun olması için başarması gereken ders sayısını beşe
indiremeyen öğrencinin Üniversiteyle ilişiği kesilir.

c) Azami öğrenim süresi sonunda veya (b) bendi uyarınca girdiği ek sınavlar sonunda
bir dersten başarısız olan beşinci sınıf öğrencilerine öğrencilik haklarından yararlanmaksızın
sınırsız sınav hakkı verilir.

ç) Ek sınavlar sonunda, mezun olması için başarması gereken toplam ders sayısını, beşe
indiren beşinci sınıf öğrencilerine iki yıl ek süre verilir.

d) Azami öğrenim süresi sonunda ek sınav hakkını kullanmadan, mezun olması için
başarması gereken toplam ders sayısı, programına almadığı için devam koşulunu yerine getir-
mediği dersler de dâhil olmak üzere en fazla beş olan beşinci sınıf öğrencilerine, dört yarıyıl
ek süre verilir.

e) Verilen ek süre ve ek sınav hakları sonunda mezun olamayan öğrencinin Üniversite
ile ilişiği kesilir.

(3) Ek sınav haklarından yararlanmak isteyen öğrencilerin başarısız oldukları sınav so-
nuçlarının ilanını izleyen on beş gün içerisinde Dekanlığa yazılı dilekçeyle başvurmaları zo-
runludur.

(4) İzledikleri programdan mezun olmak için ilgili programın tüm derslerinden geçer
not aldıkları halde genel akademik ortalamaları 2,00’ın altında olması nedeniyle mezun ola-
mayıp ilişikleri kesilme durumuna gelen beşinci sınıf öğrencilerine, genel akademik ortalama-
larını yükseltmek üzere ortak zorunlu ve/veya seçmeli derslerinden sınırsız sınav hakkı verilir.
Öğrenci hangi derslerin sınavına gireceğini belirten bir dilekçeyi, sınırsız sınav hakkını kulla-
nacağı yıl/yarıyıl başlangıcından en geç on beş gün önce Yönetim Kuruluna verir.

(5) Dördüncü fıkra kapsamında verilen sınırsız sınav hakkı ancak dersin devam koşu-
lunun yerine getirilmesiyle kullanılabilir. Sınırsız sınav hakkı kullanma durumuna gelen öğ-
renci, katkı payı/öğrenim ücretini ödemeye devam eder. Ancak bu öğrenci sınav hakları dışın-
daki öğrencilik haklarından yararlanamaz. Açılan sınavlara üst üste ya da aralıklı olarak toplam
üç öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve Üniversite
ile ilişiği kesilir.

(6) Ek sınav ve ek süre haklarını kullanan tüm öğrenciler katkı payı/öğrenim ücretini
ödemeye devam eder. Ancak bu öğrenciler sınav hakları dışındaki öğrencilik haklarından ya-
rarlanamaz.
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Ders muafiyetleri
MADDE 11 – (1) Fakülteye ilk kez kayıt yaptıran veya bir üniversiteden ayrıldıktan

sonra merkezi yerleştirme sınavı ile Fakülteye kayıt hakkı elde eden öğrenciler, kurumlarara-
sı-kurum içi yatay geçiş, merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçişle kabul edilen öğrenciler,
daha önce aldıkları ve başarılı oldukları derslerden muaf olmak için kayıt yaptırdıkları öğretim
yılının/yarıyılının kayıt haftasından önce Dekanlığa yazılı olarak başvurusunu yapar. Yönetim
Kurulunun aldığı muafiyet kararı ÖİDB’ye bildirilir.

(2) Öğrencinin muaf sayıldığı derslerden aldığı notlar, 25 inci maddede belirtilen notlara
uygun olarak transkriptlerinde gösterilir ve akademik ortalamaya dahil edilir.

(3) Öğrencilerin muafiyet işlemleri Fakültede derslerin başladığı yarıyılda yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Yılı/Yarıyılı, Eğitim-Öğretim Dili, Danışman, Eğitim-Öğretim 

Programı, Dersler, Ders Tekrarı, Derslere Devam ve Ön Koşul

Eğitim-öğretim yılı/yarıyılı
MADDE 12 – (1) Fakültede eğitim-öğretim; Fakülte Kurulunun kararlaştırdığı ve Se-

natonun onayladığı akademik takvime göre yürütülür. Fakültede bir eğitim-öğretim yılı, güz
ve bahar yarıyılı olmak üzere en az yirmi sekiz en çok otuz iki haftadan oluşur. Bir yarıyıl en
az on dört haftadır. Yarıyıl/yıl sonunda uygulanan genel sınavlar ile bütünleme sınavları bu sü-
renin dışındadır. Klinik ders programları, Fakültenin akademik takviminin teorik eğitim ve sı-
navlarla ilgili süresini aşabilir. Ancak, klinik dersler gerekli görüldüğü durumlarda daha önce
başlatılıp daha geç bitirilebilir. Eğitim-öğretim yılı/yarıyılı, gerektiğinde Fakülte Kurulunun
kararı ve Senatonun onayı ile yeniden düzenlenebilir.

(2) Fakültede yıl, güz/bahar yarıyılı esasına göre örgün eğitim-öğretim yapılır ve sınıf
geçme sistemi uygulanır. Tüm derslere devam zorunludur. Ancak ilgili kurulların gerekçeli
önerileri, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile uzaktan eğitim ve öğretim yapılabilir.

Eğitim-öğretim dili
MADDE 13 – (1) Fakültede eğitim-öğretim dili Türkçedir. Ancak Senato kararı ile öğ-

retim programlarındaki dersler yabancı dilde verilebilir.
Danışman
MADDE 14 – (1) Her öğrenci için Dekanlık tarafından bir öğretim üyesi/görevlisi da-

nışman olarak görevlendirilir.
(2) Danışman, öğrenci ile iletişimde olur, öğrenciyi tüm öğrenimi boyunca mezun olana

kadar izler, eğitim-öğretim çalışmaları ve üniversite yaşamı ile ilgili sorunların çözümünde öğ-
renciye yardımcı olur. Öğrencinin her yarıyılda/yılda izleyeceği dersler ve programında yapı-
lacak değişiklikler hakkında öğrenciye önerilerde bulunur. Öğrencinin alması gereken zorunlu
ve seçmeli dersler, derslerin program içindeki dağılımı ve özellikleri göz önüne alınarak da-
nışman tarafından değerlendirilir. Öğrencilerin kayıt yenileme ve mezuniyet işlemleri danışman
onayı ile kesinleşir. 

(3) Danışmanların görevleri ile ilgili konular Senato tarafından düzenlenir.
Eğitim-öğretim programı
MADDE 15 – (1) Eğitim-öğretim programı, Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun

onayı ile yürürlüğe girer.
(2) Eğitim-öğretim programı, aşağıda yer alan program bilgi paketi ve ders bilgi pake-

tinden oluşur:
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a) Program bilgi paketi; program hakkında genel bilgi (diploma programına ait genel
hükümler), kazanılan derece, öğrenim düzeyi, kayıt kabul koşulları, programın amacı, prog-
ramda okutulacak derslerin yarıyıllara göre listesi, yarıyıl/yıl kodu, kredisi, saat sayıları, seçmeli
ve zorunlu olma durumu, program yeterlilikleri, mezunların mesleki profili, eğitim-öğretim
programının yapısı, sınavlar, değerlendirme ve not sistemi, mezuniyet koşulları, eğitim türü,
program sorumlusu ve benzeri konulara ilişkin bilgileri içerir.

b) Ders bilgi paketi; dersin ön koşulu, dili, türü, verilme şekli, öğrenme ve öğretme tek-
nikleri, sorumluları, amacı, öğrenme çıktıları, içeriği, kaynaklar, haftalara göre işlenecek ko-
nular, değerlendirme sistemi, AKTS tablosu ve dersin program yeterliliklerine katkısını belirten
tabloları içerir.

(3) AKTS’ye göre diş hekimliği eğitim-öğretim programı 225 AKTS zorunlu, ortak zo-
runlu ve 75 AKTS seçmeli ders olmak üzere toplam 300 AKTS olarak hesaplanır. Bir dersin
AKTS kredisinin nasıl hesaplanacağına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Dersler 
MADDE 16 – (1) Dersler; zorunlu, ortak zorunlu ve seçmeli dersler olarak eğitim-öğ-

retim programında yer alır.
(2) Zorunlu dersler, Fakülte eğitim-öğretim programında yer alan ve öğrencinin mezun

olabilmesi için alması ve başarılı olması gereken derslerdir.
(3) Ortak zorunlu dersler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı)

bendinde belirlenen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil dersleri ile Temel
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı ve Üniversite Yaşamına Giriş dersleridir.

(4) Seçmeli dersler, öğrencinin seçerek alabileceği derslerdir. Öğrenci tarafından seçi-
lecek olan seçmeli derslerin öğrencinin Fakültedeki haftalık ders programına uyumlu olarak
seçilmesi gerekmektedir. Seçmeli dersler, alan içi ve alan dışı seçmeli dersler olmak üzere iki
türdür:

a) Alan içi seçmeli dersler; öğrencinin Fakülte eğitim-öğretim programında yer alan ve
eğitim programı yeterlilikleri kapsamında olan belirli dersler veya ders grupları arasından se-
çerek alacağı derslerdir.

b) Alan dışı seçmeli dersler; öğrencinin Fakülte eğitim programı yeterlilikleri kapsa-
mında olmayan ve farklı akademik birimler tarafından açılmış derslerdir.

(5) Bir öğrenci eğitim-öğretim süresi boyunca en fazla üç adet SEC kodlu seçmeli ders
alabilir.

(6) Bir dersin AKTS kredisi, toplam iş yükünün 30 saate bölünmesiyle hesaplanır.
Ders tekrarı
MADDE 17 – (1) Öğrenci başarısız olduğu zorunlu dersleri bir sonraki öğretim yılının

ilgili yarıyılında kaydını yaptırarak ve derse devam ederek bulunduğu sınıfta tekrar eder.
(2) Ortak zorunlu derslerde devam koşulunu yerine getiren öğrenci bu dersleri sınav-

larına girerek üçüncü sınıfın sonuna kadar başarmak zorundadır.
(3) Başarısız olunan seçmeli ders, dersin açıldığı yarıyılda tekrar edilir (ders otomatik

olarak öğrencinin üzerine yüklenir). Bu seçmeli dersi bir daha almak istemeyen öğrenci dersten
vazgeçme hakkına sahiptir. Öğrenci bu seçmeli dersin otomatik olarak yüklenmesini istemediği
taktirde yazılı olarak Dekanlığa başvurduğunda, bu ders Yönetim Kurulu kararıyla öğrencinin
üzerinden silinir. Vazgeçilen seçmeli ders öğrencinin üzerine tekrar yüklenilemez, ancak öğ-
rencinin transkriptinde görünmeye devam eder. Öğrenci öğrenimi süresince en fazla üç seçmeli
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dersi üzerinden silebilir. Vazgeçme haklarını kullanan ve başarısız oldukları seçmeli dersi bu-
lunan mezun durumundaki öğrenciler, Yönetim Kurulu kararı ile başarısız oldukları seçmeli
bir ders yerine başka bir seçmeli ders alabilirler. Öğrenci bu haktan bir kez yararlanabilir. Seç-
meli derslerden başarısız olunursa, aynı ders bir sonraki yarıyılda açılmaz ise öğrenci başka
bir seçmeli dersi seçebilir. Öğrenciler başarısız oldukları ancak sonradan programdan çıkarılan
seçmeli dersler yerine aynı yarıyılda yer alan seçmeli dersleri Yönetim Kurulu kararı ile ala-
bilirler.

(4) Öğrenciler 26 ncı maddenin on üçüncü fıkrasında sayılan haller hariç olmak üzere
daha önce yükledikleri ve başarılı oldukları Fakülte eğitim-öğretim programında yer alan ilgili
tüm derslerin hiçbirini tekrar yükleyemezler.

Derslere devam
MADDE 18 – (1) Fakülte eğitim-öğretim programında yer alan tüm derslere devam

zorunludur. Tüm derslerde yoklama yapılır. Mazeretler de dahil olmak üzere teorik ders saat-
lerinin %30’undan, klinik/pratik/alan ders saatlerinin de %20’sinden fazlasına katılmayan öğ-
renci o dersin genel ve bütünleme sınavına alınmaz, F1 (devamsız) notu alarak sınıfta kalır. 

(2) Derse devam durumları, ilgili ders sorumlusu tarafından takip edilir ve devamsız-
lıkları nedeniyle sınava girme hakkı kazanamayanların listesi ara sınav ya da genel sınavdan
önce, ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından ilan edilir.

(3) Ortak zorunlu derslerde önceki dönemde devam koşulu yerine getirilmişse, ara sı-
nava girmek koşulu ile devam zorunluluğu aranmaz.

Ön koşul
MADDE 19 – (1) Fakültede ders geçme değil sınıf geçme sistemi uygulanır. Bir sınıfı

geçemeyen öğrenci bir üst sınıfa devam edemez. Her eğitim-öğretim yılında uygulanan bütün
zorunlu dersler bir sonraki yılın ön koşuludur.

(2) Eğitim-öğretim programında yer alan dersler ile programın yürütülüşü konusunda
Fakülte Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile başka şartlar konulabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Programının Yürütülüş Esasları 

Klinik ders ve pratik ders uygulama ve telafi
MADDE 20 – (1) Klinik ders ve pratik ders uygulamalarında, öğrenci eğitim-öğretim

yılı içinde belirli sayıda klinik ders ve pratik ders çalışmasını verilen sürede tamamlayarak tes-
lim etmek zorundadır. Klinik ve pratik ders uygulamalarının içeriği, sayısı ve tamamlanması
gereken asgari iş ya da işlem sayısı ilgili bölüm/anabilim dalı tarafından belirlenir ve eğitim-öğretim
yılı başında veya klinik ve pratik ders uygulamasının başında öğrencilere duyurulur. Bir dersin
eğitim-öğretim yılı içinde tamamlanması zorunlu olan klinik ders iş ya da işlem sayısının asgari
oranı, o ders için öngörülen klinik ders iş ya da işlem sayısının %70’inden fazla olamaz.

(2) Klinik ders ve pratik ders uygulamalarında tamamlanması gereken iş ya da işlem
sayısı asgari oranını tamamlayan öğrenciye eksik kalan iş ya da işlemleri tamamlaması için te-
lafi süresi verilir.

(3) Telafi süresi, klinik ders ve pratik ders çalışmasının sonunda, eğitim-öğretim yılı
sonunda ya da normal süre ile birleşik olarak verilir. Telafi süresinin ne şekilde verileceği ilgili
bölüm/anabilim dalınca belirlenerek eğitim-öğretim yılı başında veya klinik ders ve pratik ders
başında öğrencilere duyurulur ve Dekanlığa resmi yazı ile bildirilir.

(4) Klinik ders ve pratik ders uygulamalarında tamamlanması gereken iş ya da işlemleri
verilen telafi süresinde de tamamlayamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır.
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Klinik dersler
MADDE 21 – (1) Fakültede dördüncü ve beşinci sınıflar, klinik ders yıllarıdır. Klinik

dersler uygulamalı ders şeklinde yapılır ve klinik dersler için ara sınav ve genel sınav uygulanır.
Sınavlar klinik uygulama şeklinde ve/veya yazılı/sözlü olarak da yapılabilir.

(2) Klinik derse devam eden ancak genel sınavda başarılı olamayan veya bölüm/ana-
bilim dalları tarafından belirlenen klinik iş ya da işlem sayısını tamamlayamadığı için genel
sınava giremeyen, ancak eksik iş ya da işlemlerini telafi süresinde tamamlayan dördüncü sınıf
öğrencileri bütünleme sınavına alınır. Aynı durumdaki beşinci sınıf öğrencilerine bütünleme
sınav hakkı tanınmaz.

(3) Fakültede teorik ve klinik/pratik bütünlük bulunduğundan ERASMUS ve değişim
programları hariç Fakülte dışında herhangi bir kurumda teorik, klinik, pratik, alan ve benzeri
derslerin yapılması ve  herhangi bir kurumdan Fakülteye öğrenci başvurusu kabul edilmez. 

Dördüncü sınıf klinik ders telafisi
MADDE 22 – (1) Dördüncü sınıfta öğrenci genel sınav tarihine kadar klinik iş ve iş-

lemleri (uygulamaları) eksiksiz ve başarılı olarak tamamlamak zorundadır. Klinik iş ve işlemleri
(uygulamaları) eksik veya başarısız olan öğrenci genel sınava alınmaz.

(2) Klinik iş ve işlemleri (uygulamaları) eksik olan ancak, klinik iş ve işlemlerin (uy-
gulamanın) asgari oranlarını (%70) tamamlayan öğrenciye eksik olan klinik iş ve işlemleri (uy-
gulamaları) tamamlaması için telafi süresi, akademik takvimde belirlenen tarihlerde, en fazla
on iş günü olacak şekilde verilir. Bu sürede klinik iş ve işlemlerini (uygulamalarını) başarıyla
tamamlayan öğrenci bütünleme sınavına girme hakkı kazanır. Verilen telafi süresinde de klinik
iş ve işlemlerini (uygulamalarını) başarıyla tamamlayamayan öğrenci başarısız sayılır ve o kli-
nik dersi (uygulamayı) bir sonraki eğitim-öğretim yılında tekrar eder.

(3) Belirlenen asgari klinik iş ve işlemlerin (uygulama) asgari oranlarını (%70) klinik
dersin verildiği eğitim-öğretim yılında/yarıyılında belirlenen sürede tamamlayamayan öğrenci
başarısız sayılır, genel, bütünleme ve tek ders sınavlarına alınmaz. O klinik dersi (uygulamayı)
bir sonraki eğitim-öğretim yılında tekrar eder.

Beşinci sınıf klinik ders tekrarı
MADDE 23 – (1) Yıl içindeki klinik derslere devam eden ancak klinik iş ve işlemlerini

(uygulamalarını) tamamlayamayan öğrenciler genel sınavlara giremez. 
(2) Klinik ders süresi içinde bölüm/anabilim dalları tarafından belirlenen klinik iş ve

işlemleri (uygulamaları) eksik olan, ancak klinik iş ve işlemlerin (uygulamaların) asgari oran-
larını tamamlayan veya genel sınavdan başarısız olanlar klinik ders tekrarına kalırlar. Bu du-
rumdaki bir öğrenci, klinik ders tekrarlarına o yılın akademik takviminde belirtilen tarihte baş-
layarak Protetik Diş Tedavisi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi, Entegre klinik dersleri için on dört
tam iş günü, Endodonti, Restoratif Diş Tedavisi, Ortodonti, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi, Pe-
dodonti, Periodontoloji klinik derslerinde yedi tam iş günü klinik ders tekrarı yapar.

(3) Akademik takvimde belirtilen tarihte başlayan klinik ders tekrarında başarısız olan
öğrenciler (F1 notu alan öğrenciler hariç) aynı klinik ders tekrarı süreleri ile uygun bulunan
bir tarihte ikinci klinik ders tekrarını yaparlar. İkinci klinik ders tekrarından da başarısız olan
öğrenciler takip eden eğitim-öğretim yılında, yıl içinde yapılan iş günü sayısı kadar devam
ederek klinik dersi tekrarlar.

(4) Yıl içinde bölüm/anabilim dalları tarafından belirlenen klinik iş ve işlemlerin (uy-
gulama) asgari oranlarını tamamlamamış ve/veya klinik derse devam etmemiş, F1 notu almış
öğrenciler bu klinik derslerini yeni eğitim-öğretim yılında, yıl içinde yapılan iş günü sayısı ka-
dar devam ederek tamamlar.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Başarının Ölçülmesi, Sınavlar, İlişik Kesme, Ayrılma, İzinler ve Mezuniyet 

Ders başarı notu
MADDE 24 – (1) Tüm derslerdeki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders

başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde gösterdiği başarı (ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen
ödevler, uygulamalı çalışmalar ve benzeri) ve genel/bütünleme sınavının birlikte değerlendi-
rilmesiyle elde edilir.

(2) Ders başarı notu; ara sınav/ara sınavlar not ortalamasının %40'ı ile genel/bütünleme
sınav notunun %60'ının toplanması sonucunda elde edilir. 

(3) Öğrencilerin başarılı olabilmeleri için genel veya bütünleme sınavlarından en az 50
puan alma zorunluluğu vardır. Öğrencilerin o eğitim yılında başarılı sayılmaları için hesaplanan
ders başarı not ortalamasının (alan dışı seçmeli dersler ve ortak zorunlu dersler hariç) en az 55
(C3) olması gereklidir. Sınavlardan alınan ham puanlar, 100 üzerinden puanlara dönüştürülerek
25 inci maddedeki not sistemine uyarlanarak ders başarı notu verilir.

(4) Sınav notları çevrimiçi/yazılı olarak ilan edilir.
Notlar
MADDE 25 – (1) Tüm sınavlarda ders başarı notlarını ifade eden puanlar, notlar, kat-

sayıları ve anlamları aşağıda belirtilmiştir:
Puanlar Başarı Notu Katsayı
95-100 A1 4,00
90-94 A2 3,75
85-89 A3 3,50
80-84 B1 3,25
75-79 B2 3,00
70-74 B3 2,75
65-69 C1 2,50
60-64 C2 2,25
55-59 C3 2,00
50-54 D 1,75
0-54 F3 0,00

F2 0,00
F1 0,00
F4 0,00

(2) Harf notu karşılıkları aşağıdaki şekildedir:
a) F1: Tüm derslere devamsızlık ve/veya klinik ve pratik derslerde dersin verildiği eği-

tim-öğretim yılı/yarıyılında ilgili ders için belirlenen klinik veya pratik ders iş ve işlemlerin
(uygulama) asgari oranlarının belirlenen sürede tamamlanamaması nedeniyle ara sınav, genel
sınav, mazeret sınavı, bütünleme, klinik ders tekrarı ve tek ders sınavına girme hakkı yok, ba-
şarısız.

b) F2: Genel veya bütünleme sınavına girmedi, başarısız. 
c) F3: Genel veya bütünleme sınavına girdi, başarısız.
ç) F4: Klinik ders (dördüncü sınıf) ve pratik ders iş ve işlemleri (uygulamaları) eksik

olduğu için genel sınava girememiş; ancak klinik veya pratik ders iş ve işlemlerin (uygulama)
asgari oranlarını (%70) tamamlamış öğrencilere (beşinci sınıf hariç) bütünleme ve tek ders sı-
navına kadar verilen telafi süresince F4 notu verilir. Öğrenci eksik klinik veya pratik ders iş ve
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işlemlerini (uygulamalarını) akademik takvimde belirtilen telafi süresinde tamamlamak zorun-
dadır. Telafi süreci sonunda eksik olan klinik veya pratik ders iş ve işlemlerini (uygulamalarını)
tamamlayamayan öğrenci; bütünleme ve tek ders sınavına alınmaz ve notu F4 olarak gösteril-
meye devam edilir. Başarısız öğrenci sınıfta kalır.

(3) Zorunlu tüm derslerden A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2 ve C3 notlarından birini
alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

(4) Ortak zorunlu dersler ve alan dışı seçmeli dersler için alınan D notu geçer not olarak
sayılır.

Sınavlar
MADDE 26 – (1) Sınavlar; ara sınav, mazeret sınavı, genel sınav, bütünleme sınavı,

tek ders sınavı ve muafiyet sınavı şeklinde uygulanır. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı
hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yüz yüze veya gerekli görüldüğü hallerde çevrimiçi ya-
pılabilir. Gerekli görüldüğü hallerde Yönetim Kurulu kararı ile ulusal ve dini bayramlar dışında
cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir. Öğrenciler sınavlara Dekanlık tarafından ilan
edilen gün, saat ve yerde girmek ve kimlik belgeleri ile istenecek başka belgeleri yanlarında
bulundurmak zorundadırlar. Çevrimiçi sınavlarda Fakülte tarafından belirlenen koşullar geçer-
lidir. Aksi halde öğrenciler yüz yüze ya da çevrimiçi sınavlara alınmazlar.

(2) Klinik, pratik ve alan derslerinin sınavları uygulamalı olarak yapılabilir. Her ders
için her yarıyılda en az bir, en çok iki ara sınav yapılabilir. Ara sınavlar dersin olduğu yarıyıl
içinde ilgili bölüm/anabilim dalı tarafından belirlenen herhangi bir hafta içerisinde dersin gün
ve saatinde yapılır. Ara sınavlar dışında bu derslerdeki ödev, laboratuvar, pratik, klinik ve alan
çalışmaları ve benzerlerinin notları ara sınav yerine geçebilir. Ara sınav sonuçları, genel sınav
tarihinden önce ilan edilir.

(3) Ara sınavına katılamayan öğrencilerden geçerli mazeretleri Yönetim Kurulunca ka-
bul edilen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir. Mazereti kabul edilen öğrencilerin listesi
mazeret sınavı tarihi ve saati ilgili bölüm/anabilim dalı tarafından Dekanlığa yazılı olarak bil-
dirilir. Bu öğrenciler ara sınav haklarını genel sınav tarihine kadar kullanmak zorundadırlar.
Ara sınavın mazeret sınavları için ikinci bir sınav hakkı verilmez. Öğrenci, mazeret sınavı hak-
kından yararlanabilmek için ara sınavın bitimini takip eden yedi iş günü içerisinde mazeret di-
lekçesini yazılı olarak Dekanlığa vermek zorundadır.

(4) Teorik derslerin devam zorunluluğunu yerine getiren öğrencilere genel sınav ve bü-
tünleme sınavı hakkı tanınır. Klinik, pratik ve alan dersi gibi uygulamalı derslerin devam zo-
runluluğunu yerine getiren ve klinik veya pratik derslerin iş ve işlemlerinin (uygulama) asgari
oranlarını tamamlayan öğrencilere genel ve/veya bütünleme sınav hakkı tanınır. Bir dersin ge-
nel sınavı o dersin tamamlandığı yarıyılı sonunda yapılır. Bir eğitim-öğretim yılının bütünleme
ve tek ders sınavları ise bir sonraki eğitim-öğretim yılı başlamadan önce akademik takvimde
belirtilen tarihte yapılır.

(5) Genel, bütünleme ve tek ders sınavları, akademik takvimde belirtilen tarihler ara-
sında Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda belirlenen yer, gün ve saatte ilgili bölüm/anabilim
dalı tarafından yapılır. Genel sınav, bütünleme ve tek ders sınavları bir yılda her ders için birer
kez açılır ve bu sınavlar için ayrıca mazeret sınavı yapılmaz.

(6) Muafiyet sınavları, ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından belirlenen ders-
ler için her yarıyılın başında yapılır. Öğrenciler bu sınavlara dersleri ilk kez alacakları yarıyıl
başında girebilirler. Öğrenciler bu haktan her ders için bir kez yararlanırlar.
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(7) Ders başarı notu F2 veya F3 olan öğrenciler ile genel sınav notu F4 olan ancak eksik
iş ve işlerini (uygulamalarını) telafi süresinde tamamlayan öğrenciler ilgili yılın/yarıyılın so-
nunda yapılan bütünleme sınavlarına girebilirler.

(8) Ortak zorunlu dersler için 26/3/2018 tarihli ve 30372 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri
uygulanır.

(9) Bütünleme sınav sonuçlarına göre en çok bir dersten F2 veya F3 notu alarak sınıfta
kalan öğrenciye tek ders sınav hakkı verilir.

(10) Beşinci sınıfta devam zorunluluğunu yerine getirerek aynı klinik dersin ikinci kez
tekrarından F2 veya F3 notu alarak sınıfta kalan en çok bir dersten kalmışsa tek ders sınav hak-
kından yararlanır.

(11) Tek ders sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler, bütünleme sınav sonuçlarının
ilanından sonra yedi gün içinde yazılı dilekçelerini vererek bu haktan yararlanırlar. Bu süreler
dışında verilecek dilekçeler işleme konulmaz. Öğrencinin yapılan bu sınavdan başarılı olabil-
mesi için en az 55 (C3) başarı notu alması gerekir. Tek ders sınavına giren öğrencinin geçme
notunda sadece tek ders sınavından aldığı not geçerlidir, ara sınav, genel sınav ve bütünleme
notları dikkate alınmaz. Tek ders sınavları Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarihlerde yapılır.

(12) Bütünleme sınav sonuçları 25 inci maddenin birinci fıkrasına göre ara sınav notları
ile birlikte hesaplanarak değerlendirilir.

(13) Tüm derslerinden başarılı olduğu halde genel akademik ortalaması 2,00’nin altında
olması nedeniyle mezun olamayan öğrenciler aşağıdaki haklardan yalnızca birinden yararla-
nabilir:

a) Alıp başarılı olduğu ortak zorunlu dersler veya alan dışı seçmeli dersler arasından
seçtikleri bir dersi not yükseltmek için tekrarlamak.

b) Ortak zorunlu veya alan dışı seçmeli dersler arasından seçtikleri tek bir dersten tek
ders sınavına girmek.

(14) On üçüncü fıkrada belirtilen haklardan birinden yararlanmak isteyen öğrencilerin
dilekçeyle başvurmaları halinde durumları Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karara bağ-
lanır.

(15) Öğrencinin, hak etmediği bir sınava girmesi durumunda aldığı not, ilan edilmiş
olsa dahi iptal edilir. Sınav kağıtları ve/veya kayıtları iki yıl süre ile saklanır.

Sınav sonuçlarının ilanı, itiraz ve notların kesinleşmesi
MADDE 27 – (1) Sınav sonuçları ÖİDB internet sitesinde ilan edilir.
(2) Öğrenciler sınav sonuçları ilan edildikten sonra yedi iş günü içinde maddi hata ge-

rekçesi ile yazılı olarak Dekanlığa itiraz edebilirler. İtiraz üzerine ilgili öğretim üyesince yapı-
lacak incelemenin sonucu on iş günü içerisinde Dekanlığa bildirilir. Maddi hata gerekçesi dı-
şında hiçbir gerekçe ile notlar değiştirilemez.

İlişik kesme ve ayrılma
MADDE 28 – (1) Öğrencinin aşağıdaki durumlarda Üniversite ile ilişiği kesilir:
a) 10 uncu maddede belirtilen süreler içinde başarısızlık.
b) Kaydını sildirmek istemesi.
c) İlgili mevzuat hükümlerine göre Yükseköğretim Kurumundan çıkarma cezası alması.
(2) Azami süreler içinde dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi

ile program kaydının yenilenmemesi halinde Üniversite Yönetim Kurulu kararı ve YÖK’ün
onayı ile öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.
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İzinler
MADDE 29 – (1) Öğrencilere, geçerli mazeretleri nedeniyle Yönetim Kurulu kararı

ile en fazla iki yıla kadar izin verilebilir. İkinci fıkradaki istisnalar hariç, öğrenciler eğitim-öğ-
retim süresi içinde bu olanaktan bir kez yararlanabilirler. Öğrencinin izinden yararlanabilmesi
için yarıyıl başlangıcından önce Dekanlığa yazılı olarak başvurması gerekir. İzinli sayılan sü-
reler eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

(2) 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun 29 uncu
maddesi kapsamında izinli sayılan öğrencilerin izinli sayıldıkları süreler, bu Yönetmelikte ön-
görülen azami devamsızlık süresini aştığı takdirde öğrencinin ilgili eğitim-öğretim
yarıyılında/yılında almış olduğu dersler, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Üniversite Yönetim
Kurulu onayı ile silinir ve ilgili yarıyıl/yıl eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

Mezuniyet
MADDE 30 – (1) Öğrencinin öğrenimini tamamlamış ve mezun durumda kabul edil-

mesi için aşağıdaki koşulları sağlaması zorunludur:
a) Eğitim-öğretim programının öngördüğü bütün dersleri, bu Yönetmelik hükümlerine

göre başarı ile tamamlamak ve varsa diğer mezuniyet koşullarını yerine getirmiş olmak.
b) Beş yıllık eğitim-öğretim programının öngördüğü 300 AKTS’lik toplam kredi mik-

tarını, 225 AKTS zorunlu, ortak zorunlu ve 75 AKTS seçmeli ders olmak üzere tamamlamak.
c) En az 2,00 genel akademik ortalamayı sağlamak ve Üniversite ile ilişiği kesilmemiş

olmak.

ALTINCI BÖLÜM
Akademik Başarının Derecelendirilmesi ve Diplomalar

Akademik ortalama
MADDE 31 – (1) Öğrencilerin başarı durumu, yarıyıl akademik ortalaması ve genel

akademik ortalamaları hesaplanarak belirlenir.
(2) Bir dersin kredisi ile o dersten alınan notun katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı

puanını verir. Yarıyıl akademik ortalaması, öğrencinin o yarıyılda programına aldığı bütün ders-
lerin ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi toplamına bölünmesiyle bulunur.
Genel akademik ortalama ise, öğrencinin öğrenimi süresince programına aldığı bütün dersler-
den aldığı son notlar esas alınarak hesaplanacak ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan ders-
lerin kredi toplamına bölünmesiyle bulunur.

(3) Akademik ortalama hesaplanmasında bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak
yürütülür.

Şeref ve yüksek şeref öğrencisi
MADDE 32 – (1) Diş Hekimliği Fakültesi beş yıllık eğitim-öğretim programının ön-

gördüğü bütün dersleri, bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayıp genel akademik
not ortalaması 4,00 üzerinden 3,00-3,49 arasında olan öğrenciler şeref öğrencisi, not ortalaması
3,50 ve üzerinde olanlar yüksek şeref öğrencisi olarak adlandırılır. Bu durum öğrencinin dip-
loması ile diploma ekinde belirtilir.

(2) Normal öğrenim süresi içinde bir yarıyılda en az 15 kredilik ders alıp ilgili yarıyılda
bütün derslerinden başarılı olan, yarıyıl akademik ortalaması 4,00 üzerinden 3,00-3,49 olanlar
yarıyıl şeref öğrencisi, 3,50 ve üzeri olanlar yarıyıl yüksek şeref öğrencisi sayılırlar. ÖİDB ta-
rafından Fakülte Dekanlığına iletilen bu öğrencilerin listesi yarıyıl sonunda Fakülte tarafından
ilan edilir ve not çizelgesinde (transkript) ilgili yarıyılda belirtilir.
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Diplomalar
MADDE 33 – (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir:
a) Temel Diş Hekimliği Bilimleri Ön Lisans Diploması: Diş Hekimliği Fakültesi  öğ-

rencilerine 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini
Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yük-
sekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ön lisans diploması verilir.

b) Diş Hekimliği Diploması: Beş yıllık eğitim programını başarı ile tamamlayanlara
"Diş Hekimliği Diploması" ve "Diş Hekimi" unvanı verilir.

(2) Fakülte eğitim-öğretim programını başarı ile tamamlayarak, diploma almaya hak
kazanan öğrencilere ÖİDB tarafından diploma ile birlikte diploma eki verilir. Diploma eki öğ-
rencinin öğrenimi süresince almış olduğu bütün derslerin adları, AKTS kredileri ile standart
diploma eki bilgilerini kapsar. Diploma eki, diploma yerine kullanılmaz.

YEDİNCİ BÖLÜM
Değişim Programları

Ulusal ve uluslararası değişim programları
MADDE 34 – (1) Üniversite ile yurt içi ve yurt dışı bir yükseköğretim kurumu arasında

yapılan anlaşma uyarınca öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çerçeve-
sinde öğrenciler bir veya iki yarıyıl yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelere gönderilebilir.
Değişim programları, ikili anlaşmalar ve YÖK tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda uy-
gulanır.

(2) ERASMUS ve Mevlana değişim programına kabul edilen öğrencilerin değişim
programı kapsamında devam edeceği dersler Fakültede yer alan ERASMUS veya Mevlana
Koordinatörleri tarafından belirlenir. Lisans programındaki derslere eş değerlik verilebilir veya
yerine sayılabilir. Eş değer veya yerine sayılan ders yoksa alınan ders Üniversite dışı seçmeli
ders olarak transkriptine işlenir.

(3) Farabi programı çerçevesinde öğrenci değişimi ile yurt içindeki üniversitelere öğ-
renim görmek üzere gönderilen öğrencilerin alacağı dersler Fakültede görev yapan Farabi Ko-
ordinatörü tarafından belirlenir. Diğer Üniversitede alınan derslerin Üniversitedeki eş değerleri
ve notları öğrencinin transkriptine işlenir.

(4) Bu değişim programlarındaki derslerin eş değerliği ve Üniversite dışı seçmeli ders-
lerin AKTS kredisi, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat ve adres bildirme
MADDE 35 – (1) Öğrenciye her türlü tebligat, öğrencinin resmi kayıtlarda yer alan

posta adresine ve/veya ÖİDB sisteminde kayıtlı e-posta adresine gönderilerek yapılır. 
(2) Öğrenci adres, e-posta değişikliklerini ÖİDB’ye şahsen bildirmekle ve posta/e-posta

adresine gönderilen iletileri izlemekle yükümlüdür. Değişiklikler bildirilmediği takdirde ka-
yıtlarda mevcut olan son adrese yapılan tebligat 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Ka-
nunu hükümlerine göre geçerli sayılır.

Engelli öğrenciler
MADDE 36 – (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış olan Fa-

külteye kayıtlı engelli öğrenciler, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla
yükümlüdür.

13 Aralık 2021 – Sayı : 31688                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 13



Öğrencilerin genel görünüşü ve giyinişi
MADDE 37 – (1) Öğrencinin genel görünüş ve giyinişi Fakülte tarafından belirlenen

çerçevede ve Diş Hekimliği Fakültesi ile Diş Hekimliği mesleğinin şartlarına uygun olmalıdır. 
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 39 – (1) 16/11/2014 tarihli ve 29177 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ha-

cettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 26/11/2014 tarihinden önce Fakültede kayıtlı öğrenciler ba-

kımından 10 uncu maddede belirtilen azami öğrenim süreleri, 2014-2015 eğitim-öğretim yılı
güz yarıyılından itibaren hesaplanır.

Yürürlük
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik 2021-2022 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden:

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/7/2017 tarihli ve 30140 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mimar
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Lisansüstü Öğretim Yönetmeliğinin 45 inci maddesine aşa-
ğıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(5) Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı programlarda yüksek lisans tezini tamamlayan
öğrenci savunma öncesinde tezini teslim ederken, yüksek lisans tez çalışmasından hazırlanmış
bir yayını tezi ile birlikte sunar. Bu yayının türü ve niteliği ilgili enstitüsü tarafından belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(10) Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı programlarda doktora tezini tamamlayan öğ-

renci savunma öncesinde tezini teslim ederken, doktora tez çalışmasından hazırlanmış bir ya-
yını tezi ile birlikte sunar. Bu yayının türü ve niteliği ilgili enstitü tarafından belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) 45 inci maddenin beşinci fıkrası ile 56 ncı maddenin onuncu fıkrası hükümleri,

2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından önce Üniversiteye kayıtlı olan öğrencilere
uygulanmaz.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/7/2017 30140
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

17/7/2021 31544
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden:
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fa-

kültesi lisans düzeyinde yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri ve sınavlara ilişkin esasları dü-
zenlemektedir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesine

öğrenci kaydı, eğitim-öğretimin sürdürülmesine dair esaslar, sınavlar, diploma ve ayrılma iş-
lemlerine 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) Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) Değeri: Öğrencinin Fakülteye kayıt olduğu

andan itibaren bulunduğu zamana kadar aldığı ve sayısal değeri olan her bir dersin kredi değeri
ile o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin top-
lam kredi değerine bölünmesi ile elde edilen not ortalamasını,

b) Akademik danışman: Öğrencilerin eğitim, öğrenim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek
üzere Fakülte Kurulu tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

c) Araştırma Projesi Dersi: Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin lisans eğitimlerini tamam-
lamaları için gerekli olan, ilgili koordinatörlük tarafından öğrenci tercihleri doğrultusunda ata-
nan bir danışman eşliğinde tamamlanan teorik ya da deneysel çalışmayı,

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

d) CUZEM: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezini,
e) Dekan: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanını,
f) Dekanlık: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığını,
g) Ders kaydı: Bir öğrencinin her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süre

içinde gerekiyorsa öğrenim harcını yatırıp, alması gereken dersleri seçerek danışmanına onay-
latmasını,

ğ) Diploma eki: Uluslararası saydamlığı pekiştirmeyi hedefleyen ve elde edilmiş yet-
kinlik ve beceriler ile bunların ifade edildiği diploma, derece, sertifika gibi belgelerin akademik
ve mesleki olarak tanınmasını sağlamaya yönelik ve yükseköğretim diplomasına ek olarak ve-
rilen belgeyi,

h) Eğitim-Öğretim Komisyonu: Eczacılık Fakültesi Eğitim-Öğretim Komisyonunu,
ı) Ekle/bırak haftası: Kayıt yenileme tarihi bitiminden sonraki danışman ders onayı ve

derslere başlama tarihinden sonraki ilk haftayı,
i) Fakülte: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesini,
j) Fakülte Kurulu: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Fakülte Kurulunu,
k) Fakülte Yönetim Kurulu: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Fakülte

Yönetim Kurulunu,
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l) Öğrenci durum belgesi (transkript): Öğrencilerin öğrenimleri boyunca almış oldukları
dersleri ve bu derslerden aldıkları notları ve kredileri gösteren belgeyi,

m) Öğrenim ücreti: 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi gereği ikinci öğretim, uzaktan
eğitim ve örgün veya ikinci öğretim ayrımı yapılmaksızın yabancı öğrencilerin ödemeleri ge-
reken ücreti,

n) Ön koşullu ders: Öğrencinin önceden belirli ders veya dersleri alıp başarması koşu-
luyla alabileceği dersleri,

o) Özel öğrenci: Başka yükseköğretim kurumunda kayıtlı iken öğrenimini sağlık ve
benzeri sebeplerle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde sürdürmek isteyen
öğrenci veya başka üniversitelerde öğrenim görmeleri uygun görülen Sivas Cumhuriyet Üni-
versitesi Eczacılık Fakültesi öğrencilerini,

ö) Rektörlük: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünü,
p) Seçmeli ders: Öğrencinin zorunlu dersler dışında alan içinden veya alan dışından se-

çerek aldığı dersi,
r) Senato: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Senatosunu,
s) Staj: Öğrencilerin o aşamaya kadar edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri pekiştirmeye

yönelik uygulamalı olarak yapılan etkinliği,
ş) Üniversite: Sivas Cumhuriyet Üniversitesini,
t) Yaz Öğretimi: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Üniversitenin belirlediği mevzuat

hükümlerine göre yaz aylarında yapılan öğretimi,
u) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,
ifade eder.
Eğitim-öğretim faaliyetlerinin düzeninden sorumlu fakülte komisyonları
MADDE 5 – (1) Eczacılık Fakültesi bünyesinde yürütülen teorik ve uygulamalı dersler,

stajlar, araştırma projesi dersleri, öğrencilerin muafiyet ve intibak işlemleri, sosyal ve kültürel
etkinlikler, program akreditasyon ve stratejik plan süreçleri, atık yönetim ve risk değerlendirme,
öğrenci değişim programları gibi alt faaliyetlerin tamamı kurumsal yapıya uygun bir komisyon
veya koordinatörlük tarafından yürütülür.

(2) Fakülte komisyonları ve koordinatörlükleri Dekanlık tarafından yönlendirilen ko-
nularda veya kendi olağan gündemleri ile toplanırlar ve aldıkları karar ve önerileri komisyon
tutanakları halinde düzenli olarak Dekanlığa iletirler.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar

Kayıt işlemleri
MADDE 6 – (1) Fakülteye kayıt ve kabul için aşağıdaki koşullardan birinin gerçek-

leşmesi ve Rektörlükçe ilan edilen süre içinde uygun görülen yöntemle, istenilen belgelerle
başvurulması gerekir:

a) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan sı-
navlar veya yabancı öğrencilerin Senato tarafından belirlenen esaslar kapsamında yerleştiril-
meleri sonucunda ilgili öğretim yılında Fakülteye kesin kayıt hakkı kazanmış olmak.

b) Yatay geçiş için öngörülen koşullara sahip olmak.
c) Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmiş ol-

mak.
(2) Fakülteye kesin kayıt hakkı kazanan adaylar ÖSYM ve Rektörlük tarafından belir-

lenecek esaslara göre, ilan edilen tarihlerde başvurularını e-devlet üzerinden veya Üniversiteye
şahsen başvurmak suretiyle yaparlar ve kesin kayıt işlemlerini gerçekleştirirler. Ancak belge-
lenmiş bir mazereti olanların kayıtları noter onaylı vekâletname verilen kişilerce yaptırılabilir.
Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Eksik
belgeler ile kayıt yapılmaz.
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(3) Kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayan adaylar, Fakülte öğrencisi olma hakkın-
dan vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.

(4) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle Fakülteye kayıt yaptırmış veya
yaptırmak isteyenlerin belirlenmesi durumunda kayıtları yapılmaz, kayıt yaptırmış olanların
ise bulundukları yarıyıla bakılmaksızın kayıtları iptal edilerek, kendilerine verilmiş olan dip-
loma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır. Bu durumda olanlar öğrencilik statüsü kazanmamış
sayılır ve öğrencilikle ilgili hiçbir haktan yararlanamazlar.

(5) Üniversitede eğitim-öğretim görmeye hak kazanan öğrencilerin kesin kayıtları, öğ-
renci belgelerinin verilmesi, dosyalarının tutulması, diplomaların ve diploma eklerinin düzen-
lenmesi işlemleri ile öğrencilerin yazılı taleplerine göre veya yükseköğretim kurumundan çı-
karılma cezasını gerektiren durumlarda kayıtlarının silinmesi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
ve Dekanlığın koordinasyonluğu ile yürütülür.

Akademik danışmanlık
MADDE 7 – (1) Fakülteye kaydolan her öğrenci için öğretim elemanları arasından bir

akademik danışman atanır.
(2) Akademik danışmanın görevleri şunlardır:
a) Öğrencilere öğrenimi süresince eğitim-öğretimlerini ilgili mevzuat çerçevesinde

planlayabilmesi konusunda yardımcı olmak.
b) Kayıtların yapılması veya yenilenmesi sırasında öğrencinin alması gereken zorunlu

ve seçmeli derslerin belirlenmesini, derslere öğretim programları nedeniyle uygulanacak inti-
baklar konusunda öğrencinin yönlendirilmesini ve öğrencinin mezuniyeti için gerekli dersleri
eksiksiz almasını sağlamak.

c) Öğrencinin alacağı dersleri akademik başarı durumuna göre değerlendirdikten sonra
yarıyıl kayıt onayını vermek.

ç) Eğitim-öğretim ile ilgili karşılaştığı sorunların çözüm sürecinde öğrenciye destek ol-
mak.

d) Üniversite yaşamına uyum, mesleki gelişim ve kariyer konularında öğrenciyi bilgi-
lendirmek ve yönlendirmek.

(3) Danışmanların görev ve sorumluluklarına ilişkin esaslar Senato ve Fakülte Yönetim
Kurulu tarafından belirlenir.

Yatay geçişler ve ders intibakları
MADDE 8 – (1) Fakülteye kurum içi ve kurumlar arası yatay geçişler; 24/4/2010 tarihli

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

(2) Yatay geçişlerde katkı payının hesaplanmasında öğrencinin önceki eğitiminde geçen
süreler azami sürelerin hesaplanmasına dâhil edilir.

(3) Kurumlar arası yatay geçiş kontenjanıyla gelen öğrencilerin kayıtları ilan edildikleri
sınıflara yapılır. Yatay geçiş isteği kabul edilen öğrencilerin muafiyet ve intibak işlemleri Yatay
Geçiş ve Muafiyet Komisyonu tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Muafiyet ve İntibak
Yönergesi hükümlerine göre eğitim-öğretim başlamadan önce kesinleştirilir.

(4) Merkezi yerleştirme puanına göre, lisans ortalamasına göre ve daha önce herhangi
bir yükseköğretim programından mezun olarak Fakülteye başvuran öğrencilerin intibak ve
muafiyet işlemleri Fakültenin Yatay Geçiş ve Muafiyet Komisyonu ve Fakülte Yönetim Kurulu
tarafından belirlenir.
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Özel öğrencilik
MADDE 9 – (1) Başka yükseköğretim kurumunda kayıtlı iken öğrenci değişim prog-

ramları, sağlık ve benzeri sebeplerle öğrenimlerini Fakültede sürdürmek isteyen öğrenciler,
aşağıdaki şartlar çerçevesinde Fakülteye kabul edilirler:

a) Öğrencinin, kayıtlı olduğu üniversitenin ilgili kurulları özel öğrenci olarak Fakültede
öğrenim görmesine ve alacağı ders ve notların kabul edileceğine ilişkin olumlu görüşünü içeren
belge ile birlikte her yarıyıl başlangıcından önce Fakülteye başvurması.

b) Fakültede öğrenim görmek isteyen öğrencinin kabulüne yönelik olarak, Fakültenin
olumlu görüş bildirmesi ve Fakülte Yönetim Kurulunun öğrencinin özel öğrencilik talebini ka-
bul etmesi.

(2) Fakülteye kabul edilen özel öğrenciler, Üniversitede öğrencilik haklarından yarar-
lanamazlar. Bu öğrencilerin aldıkları dersler, kredileri ve başarı durumları her yarıyılda öğrenci
işleri daire başkanlığı tarafından kayıtlı oldukları üniversiteye bildirilir.

(3) Öğrencilik statüleri devam etmek kaydıyla öğrenci değişim programları, sağlık ve
benzeri sebeplerle öğrenimine başka yükseköğretim kurumunda devam etmek isteyen öğren-
ciler; talep etmeleri, ilgili akademik birim yönetim kurulunun uygun görmesi ve özel öğrenci
olarak gitmek istediği üniversitenin mevzuatına uygun bir şekilde ilgili kurullarınca kabul edil-
meleri hâlinde özel öğrenci olarak diğer üniversitelere gidebilir.

(4) Değişim programlarından yararlanan özel öğrenciler katkı paylarını kayıtlı oldukları
üniversiteye öder. Bu öğrenciler yaz okulundan ders almaları halinde ise yaz okulu ücretini
dersi aldıkları üniversiteye öder.

(5) Özel öğrencilikle ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretim Esasları

Eğitim-öğretim türleri
MADDE 10 – (1) Fakültede gündüz öğretimi yapılır. Bu kapsamda teorik ve uygula-

malı dersler, staj, araştırma projesi dersi ve benzeri çalışmalar yürütülür.
Ders muafiyetleri
MADDE 11 – (1) Fakülteye ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce kayıtlı oldukları

yükseköğretim kurumundan almış ve başarılı oldukları derslerden muaf olmak için ilgili yö-
nergeye göre talepte bulunabilirler. Bunun için güz ve bahar yarıyılının ilk iki haftasında mua-
fiyet isteğini içeren bir dilekçe ve durumlarını gösterir belgelerin onaylı suretleri ile Dekanlığa
başvururlar. Fakültenin ilgili komisyon ve yönetim kurulunca; öğrencilerin bütün öğrenimini
kapsayacak şekilde bir defaya mahsus olmak üzere on işgünü içinde değerlendirilir ve karara
bağlanır.

(2) Muafiyet işlemlerine ilişkin itirazlar, sonucun ilan edilmesinden itibaren beş işgünü
içerisinde Dekanlığa yapılır.

(3) Öğrencilerin muaf sayıldığı derslerden aldıkları notlar, 36 ncı maddede belirtilen
tabloya uygun harf notu verilerek gösterilir. Muaf olunan ders, not yükseltmek için tekrar alı-
nabilir. Bu durumda alınan en son not geçerlidir.

(4) Üniversitede öğrenci iken veya Üniversiteden ayrıldıktan sonra merkezi yerleştirme
sınavına göre yeniden Üniversiteye kayıt hakkı elde eden öğrenciler ile yatay geçiş yapan öğ-
rencilerin önceden alıp başarılı oldukları derslerin notları, ilgili yönetim kurulu kararı ile 36 ncı
maddede belirtilen notlara uygun olarak öğrenci durum belgelerinde gösterilir ve AGNO’ya
dâhil edilir. Ancak öğrencinin muaf olduğu dersler transkriptinde not olarak belirtilmemiş (MU
şeklinde gösterilmişse) ilgili yönetim kurulu tarafından CC veya 60/100 şeklinde not karşılığına
dönüştürülür. 
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(5) Eğitim-öğretim başlamadan önce, kayıt dondurma talebi kabul edilen öğrencilerin
muafiyet işlemleri, kayıt dondurma süresi sonunda takip eden ilk yarıyıl derslere başlandığı
dönemde yapılır.

(6) Diğer yükseköğretim kurumlarından geçiş yapan öğrencilerin muafiyetlerinde son
öğrenim görülen yükseköğretim kurumundan alınan derslere göre muafiyet işlemleri yapılır.

Eğitim-öğretim dönemleri ve süresi
MADDE 12 – (1) Fakültenin eğitim süresi beş yıl (10 yarıyıl) dır. Eğitim-öğretim güz

ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Her yarıyılın ders dönemi 14 haftadan az olmamak
üzere Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Gerekli hallerde ilgili yönetim kurulu kararı
ile cumartesi ve pazar günleri de ders ve sınav yapılabilir.

(2) Fakültenin azami öğrenim süresi sekiz yıldır.
(3) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri öğretim süresinden

ve devamsızlıktan sayılır.
(4) Öğrencilerin kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar

program süresine ve azami öğrenim süresine dâhildir.
(5) Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumla-

rında geçirilen yarıyıllar, program süresine ve azami öğrenim süresine dâhildir.
(6) Azami eğitim-öğretim süreleri içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi

ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak ilgili birim yönetim
kurulu kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim
ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

(7) Azami eğitim-öğretim sürelerini dolduran son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları
bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu iki ek sınav hakkı, bu derslerin bitirme ve bü-
tünleme sınav dönemlerinin ardından yeni eğitim-öğretim dönemi başlamadan Birinci Ek Sınav
ve İkinci Ek Sınav adlarıyla tüm dersler için kullandırılır. Bu sınavlardan sonra başarısız ders
sayısını en fazla beş derse indirenlere, bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş
derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl, bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik
haklarından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır.
Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere de-
vam şartı aranmaz. Ek sınav sonucu başarısız ders sayısı altı ve daha fazla olan öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Ek sınav sonucu Fakülteden mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not
aldıkları halde mezuniyet için gerekli AGNO şartını sağlayamamaları nedeniyle ilişikleri ke-
silme durumuna gelen son sınıf öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri
derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce
alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

(9) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç
girmeyen öğrenciler, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamazlar.
Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdikleri ders başına öğrenci
katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışın-
daki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(10) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav
yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getirmedikleri için ili-
şiği kesilen birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız
olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı, not ortalamasını tutturamadıkları
için ara sınıflarda da yıl kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir.
Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları hâlinde
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her eğitim-öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu olduk-
ları tüm dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam
ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz.
Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.

Öğretim dili
MADDE 13 – (1) Fakültenin öğretim dili Türkçedir. Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla

dersler, gerekli görüldüğü ölçüde yabancı dille verilebilir.
Öğretim birimi ve kredi
MADDE 14 – (1) Fakültede dersler teorik ve/veya uygulamalı olarak yürütülür. Öğre-

tim birimi kredidir. Bir ders hem teorik, hem de uygulamalı olabilir. Bu kredinin karşılığı olarak
her bir dersin kredisinin AKTS’ye uygun dönüşümü yapılarak Senatonun onayına sunulur.

(2) Öğretim programı, aşağıda açıklanan program bilgi paketi ve ders bilgi paketinden
oluşur:

a) Program bilgi paketinde; program hakkında genel bilgi, kazanılan derece, öğrenim
düzeyi, kayıt kabul koşulları, programın amacı, programda okutulacak derslerin (teorik dersler,
uygulamalar, proje, laboratuvar, pratik çalışmalar, stajlar, arazi uygulamaları, seminerler, bi-
tirme çalışması ve benzeri çalışmalar) yarıyıllara göre listesi, yarıyıl/yılı, kodu, seçmeli ve zo-
runlu olma durumu, program yeterlilikleri, mezunların mesleki profili, öğretim programının
yapısı, sınavlar, değerlendirme ve not sistemi, mezuniyet koşulları, eğitim türü, program so-
rumlusu ve benzeri konulara ilişkin bilgiler yer alır.

b) Ders bilgi paketinde; dersin varsa ön koşulu, dili, türü, verilme şekli, öğrenme ve
öğretme teknikleri, sorumluları, amacı, öğrenme çıktıları, içeriği, kaynaklar, haftalara göre iş-
lenecek konular, değerlendirme sistemi, AKTS tablosu ve dersin program yeterliklerine katkı-
sını belirten tablolar bulunur.

(3) Fakülteden mezun olabilmek için ortak zorunlu dersler dâhil 300 AKTS denkliğinde
ulusal kredi karşılığı ders, uygulama ve stajın alınmış ve tamamlanmış olması gerekmektedir.

(4) Eğitim-öğretim faaliyetlerinin AKTS ve kredi karşılıkları, ilgili programın yer aldığı
diploma düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlilikleri çerçevesine göre belirlenen kredi ara-
lığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Fakülte Eğitim Öğretim Komisyonu ve
Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.

(5) Ders kredisine ilişkin esaslar aşağıdaki şekildedir: 
a) Bir saat teorik ders veya iki saat klinik çalışması bir kredidir.
b) Üç saatlik laboratuvar dersleri iki kredidir.
c) Araştırma Projesi Dersi, iki saat teorik ve iki saat uygulamadan oluşmaktadır ve kar-

şılığı dört kredidir.
ç) Zorunlu staj programında yer alan, yaz stajları iki kredi, 5. sınıftaki dönem içi stajların

(Eczacılık Uygulamaları I ve II)  her biri altı kredidir.
(6) Müfredatta yer alan derslerin kredi/AKTS değerleri Fakültenin ilgili komisyon ve

kurullarınca belirlenir, Senato tarafından onaylanır.
Ders alma ve bırakma
MADDE 15 – (1) Fakültede bir öğrencinin haftalık alabileceği derslerin kredi saati ve

miktarı, ortak zorunlu dersler hariç, 36 saati geçemez. Araştırma Projesi Dersleri, 2547 sayılı
Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen dersler ile enformatik ders-
leri bu sınırın dışındadır.

(2) Mezuniyet aşamasına gelmiş ve tek dersi kalan ancak azami saat miktarı yüzünden
ders alamayan öğrenciler, bulundukları yarıyıl için istemeleri halinde ilgili birimin yönetim
kurulu kararıyla azami saat miktarına ilaveten bir ders alabilir.
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(3) Ön şartlı bir dersin alınabilmesi için bu dersin ön şart/şartları olan dersin/derslerin
alınıp başarılması gerekir. Ön şartlı dersler, dersi veren anabilim dalı kurul kararı sonrasında
Fakülte Kurulu kararı ile belirlenir ve ders bilgi paketinde belirtilir.

(4) Öğrenciler, öncelikle başarısız oldukları derslere kayıt yaptırmak zorundadır. Öğ-
renci değişim programlarından yararlanan öğrenciler, ilgili değişim programının uygulandığı
kurumdan alarak başarısız olduğu dersi/dersleri, yaz okulunda ve/veya değişim programı dö-
nüşünde bu dersleri normal müfredatına göre almaya devam eder.

(5) Öğrenciler içinde bulundukları yarıyılda alacakları derslerin haftalık saatleri ile tek-
rar ve/veya alt yarıyıldan alacakları derslerin haftalık saatlerinin çakışması halinde öncelikli
olarak tekrara kaldıkları ve/veya alt yarıyıldan kalan dersleri almak zorundadır. Çakışmalar se-
bebiyle derslere kayıt yaptıramama, eğitim-öğretim sürelerindeki üst sınırların işlemesini en-
gellemez.

(6) AGNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenciler, daha önce almış olduğu derslerden FF
notu almış olduğu ders/dersler dışında da birinci fıkrada belirtilen azami ders saati sınırını aş-
mamak kaydıyla, istediği kadar ders alabilir. AGNO hesabında tekrarlanan dersler için öğren-
cinin aldığı en son not geçerlidir.

(7) Öğrenciler, kayıt yenileme bitim tarihi ve danışman onayını takip eden ilk hafta içe-
risinde almış oldukları dersi/dersleri danışman nezaretinde bırakabilir. Bırakılan dersin/derslerin
yerine, geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartıyla yeni ders/dersler alınabilir.

(8) Kayıt yenilemenin başladığı haftadan itibaren ilk iki hafta içinde bırakılmayan seç-
meli dersler zorunlu ders gibi işlem görür. Ancak, öğrencinin başarısız olduğu seçmeli dersin
ilgili yarıyılda/yılda yeniden açılmaması halinde devam zorunluluğu olmak şartıyla başka bir
seçmeli ders seçilir. 

(9) Bir öğrenci almış olduğu herhangi bir seçmeli dersten iki kez başarısız olduğu tak-
dirde, isterse bunu izleyen yılda devam şartını sağlamak kaydıyla Fakülte Yönetim Kurulu ka-
rarıyla başka bir seçmeli ders alabilir.

Ders yükü ve ders alma
MADDE 16 – (1) Öğrencinin, bir yarıyıldaki ders yükü 30 AKTS kredisi, bir yıldaki

ders yükü ise 60 AKTS kredisinden az olamaz.
(2) Birinci sınıf öğrencileri, birinci sınıfın güz ve bahar yarıyılındaki bütün dersleri al-

makla yükümlüdürler.
(3) Öğrenciler alt yarıyıldan/yıldan başarısız olduğu, alması gereken veya alamadığı

dersi/dersleri öncelikle almakla yükümlüdürler. Derslerin çakışması durumunda öğrenciler ön-
celikle devam zorunluluğu olan alttaki dersi alır ve üsttekini bırakır.

(4) 12 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen öğrenim sürelerinin aşılmış olması du-
rumunda öğrenciler, katkı payını ödemek koşuluyla eğitim-öğretimlerine devam ederler.

(5) Öğrenciler daha önce alıp başarısız oldukları veya hiç almadıkları zorunlu bir ders,
programlarından çıkarıldığında, yerine Fakülte Kurulu tarafından uygun görülen kredi ve AKTS
bakımından eşdeğer bir dersi alırlar.

(6) Öğrenciler mezun olabilmek için ilgili kurullar tarafından belirlenmiş eğitim-öğre-
tim programındaki zorunlu ve seçmeli dersleri başarmak zorundadırlar.

Üst yarıyıldan ders alma
MADDE 17 – (1) Önceki yarıyıllardan başarısız dersi olmayan ve ağırlıklı genel not

ortalaması 3,40’ın üstünde olan öğrenciler, danışmanının olumlu yazılı görüşü ve ilgili kurul-
ların onayı ile üst yarıyıllardan veya varsa yaz okulundan ders alabilirler. Bu durumdaki öğ-
renciler, haftalık ders programının uygunluğuna göre bir üst yarıyıldan 36 saati aşmamak kay-
dıyla en fazla 2 ders alabilir. Birinci ve dördüncü sınıf öğrencileri üst yarıyıldan ders alamaz.  
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Alınan dersi transfer etme
MADDE 18 – (1) Öğrenciler; Fakültenin ilgili kurullarından önceden izin almak ko-

şuluyla, YÖK tarafından denkliği kabul edilen ya da öğrenci değişim programlarına dâhil olan
yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından ders alabilir ve bu derslerin kredilerini transfer
ettirebilirler. Ders transferlerinde, diğer üniversitelerden alınan derslerin notları, Senato tara-
fından onaylanan not dönüşüm tablosuna göre ilgili değişim programının usul ve esaslarına
göre, Fakülte Kurulunun kararı ile öğrenci durum belgesine işlenir.

(2) Öğrencilerin almış olduğu dersler ve kayıtlı olduğu programda yer alan karşılıkları
öğrenci durum belgesinde belirtilir.

Ön koşullu dersler
MADDE 19 – (1) Ön koşullu dersler ve koşulları, bu dersleri veren anabilim dalının

önerisi, Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Ön koşul niteliğindeki
ders/dersler başarılmadıkça ön koşullu ders/dersler alınamaz.

Ulusal ve Uluslararası Öğrenci Değişim Programları
MADDE 20 – (1) Üniversite ile yurt içi ve yurt dışı bir yükseköğretim kurumu arasında

yapılan anlaşma uyarınca öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çerçeve-
sinde öğrenciler bir veya iki yarıyıl yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelere gönderilebilirler.
Değişim programları, ikili anlaşmalar ve YÖK tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultu-
sunda uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dersler, Sınavlar ve Başarı Durumu

Ders kaydı işlemleri
MADDE 21 – (1) Öğrenciler, Senato tarafından kabul edilen Fakülte akademik takvi-

minde belirtilen kayıt yenileme tarihlerinde elektronik ortamda ders kaydını yaparak yenilemek
zorundadırlar.

(2) Kayıt yenilenmeyen yarıyıllar öğrenim süresine dâhil edilir.
(3) Kaydını yenilemeyen öğrencilere o yarıyıl içinde öğrenci belgesi verilmez ve bu

öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
(4) Katkı payı/öğrenim ücretini yatırmış olsa bile ders kaydını yenilemeyen öğrenciler,

o yarıyıl için ders kaydı yapmamış sayılır. Bu öğrenciler öğrencilik haklarından da yararlana-
mazlar. Öğrencilik haklarından yararlanamayan öğrencinin yatırmış olduğu katkı payı/öğrenim
ücreti iade edilir.

(5) Ders kayıt işlemleri danışman onayı ile kesinleşir. Akademik takvimde belirtilen
sürelerde danışman tarafından kaydı onaylanmayan öğrencilerin ders kaydı, Dekanlık tarafın-
dan kesinleştirilir.

(6) Akademik takvimde belirtilen sürede kayıt yenilemeyen öğrencilerden kaydını ye-
nilemek isteyenler, mazeret gerekçelerini belirten dilekçe ve belgeleri ile en geç ders ekle bı-
rak/mazeret haftasından önce Dekanlığa başvururlar.

(7) Mazeretleri Fakülte Kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler, ders kayıtlarını dör-
düncü fıkrada belirtilen koşulları sağlamak kaydıyla ekle bırak/mazeret haftasında danışmanları
aracılığıyla yapabilirler.

(8) Kayıt yenilenmemesi sebebiyle kaybedilen süreler, 2547 sayılı Kanunda belirtilen
azami öğrenim süresinden sayılır.

Kayıt dondurma
MADDE 22 – (1) Kayıt dondurmak için yapılacak başvurular eğitim-öğretim yarıyılı

başlamadan önce yapılır. Sağlık nedenine dayanan kayıt dondurma istekleri bu sürenin dışın-
dadır. Öğrencinin kayıt dondurma isteği bir yarıyıldan az olamaz. Ancak kayıt dondurma üst
üste iki defadan fazla olamaz. Sağlıkla ilgili nedenler hariç, haklı ve YÖK tarafından belirlenen
geçerli nedenler çerçevesinde, belgelendirilmek ve Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla lisans
eğitimi boyunca dört yarıyıl/iki yıl süre ile kayıt dondurulabilir.
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(2) Ciddi ruhsal bozukluklar nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde en fazla iki yıl süreyle
kayıt dondurulabilir. Bu süreyi aşan öğrencilerden yeniden sağlık raporu istenmek ve incelen-
mek suretiyle, kayıt dondurma işleminin devam edip etmeyeceğine Fakülte Yönetim Kurulu
karar verir.

(3) Öğrencinin tutuklu veya hükümlü olması durumunda, müracaat etmesi hâlinde Fa-
külte Yönetim Kurulu kararı ile bu durumun sona ereceği tarihe kadar kaydı dondurulur.

(4) Öğrenci, kayıt dondurduğu yarıyılda/yılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara
giremez. Kayıt donduran öğrencinin azami öğrenim süresi kayıt dondurma süresi kadar uzatı-
lır.

İzin
MADDE 23 – (1) Öğrenciye eğitim-öğretimine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs,

staj (zorunlu stajlar hariç), araştırma gibi imkânların doğması halinde, Fakülte Yönetim Kuru-
lunun kararı ile izin verilebilir. İzinli olduğu süre normal öğrenim süresinden sayılmaz.

(2) Kültürel ve sportif faaliyetlere Üniversite adına katılacaklar ile 21/5/1986 tarihli ve
3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun 29 uncu maddesi gereğince yurt içi ve yurt
dışındaki müsabakalara ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmaları Rektörlük tarafından uy-
gun görülerek görevlendirilen öğrenciler, görevlendirilme süresi içerisinde giremedikleri ders
veya sınavlar için izinli ve mazeretli sayılır.

(3) Bilimsel, kültürel, sportif ve benzeri faaliyetlere katılan öğrencilerin katılmadıkları
dersler için izinli ve mazeretli sayılmalarına Fakülte Yönetim Kurulu karar verir. Bu durumdaki
öğrenciler belgelendirilmek ve Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla 5 güne kadar ders veya sı-
navlar için izinli ve mazeretli sayılır.

Dersler ve süreleri
MADDE 24 – (1) Bir ders saatinin süresi 50 dakikadır.
(2) Dersler; zorunlu ve seçmeli dersler olmak üzere iki türlüdür.
(3) Fakülte Yönetim Kurulu ve ilgili komisyonlar, Yükseköğretim Kurulu tarafından

belirlenen ilkelere göre programlarındaki dersler, uygulamalar ve stajlarla ilgili düzenlemeleri
yapar ve Senatonun onayına sunar.

(4) Seçmeli dersler, öğrencinin önerilenler içinden seçerek alabileceği derslerdir. Seç-
meli dersler Bölüm/Anabilim Dalının önerisi ve Senatonun onayıyla açılır ve/veya kaldırılır.
Seçmeli dersler, aşağıda açıklanan alan içi ve alan dışı seçmeli dersler olmak üzere iki türdür:

a) Alan içi seçmeli dersler, Fakülte müfredatında yer alan ve mezun olabilmesi için
önerilen belirli dersler veya ders grupları arasından seçerek alacağı derslerdir. Bu derslerin kre-
dileri, mezuniyet için alınması gerekli toplam kredinin en çok %20’sini oluşturacak şekilde
düzenlenir.

b) Alan dışı seçmeli dersler; Fakülte müfredatında yer almayıp, farklı akademik birimler
tarafından açılmış derslerdir. Öğrenim süresi boyunca her öğrenci en az bir alan dışı seçmeli
ders almak zorundadır. Alan dışı seçmeli derslerin sayısı, gerek görüldüğünde Fakülte Yönetim
Kurulu kararıyla artırılabilir. Öğrenci başarısız olduğu alan dışı seçmeli dersi, dersin açıldığı
herhangi bir yarıyılda tekrar edebilir. Bu alan dışı seçmeli dersi bir daha almak istemeyen öğ-
renci dersten vazgeçme hakkına sahiptir. Öğrenci, öğrenimi süresince bu şekilde en fazla üç
alan dışı seçmeli dersten vazgeçebilir. Vazgeçme haklarını kullanan ve başarısız oldukları bir
alan dışı seçmeli dersi bulunan mezun durumundaki öğrenciler, Fakülte Yönetim Kurulu kararı
ile başarısız oldukları alan dışı seçmeli bir ders yerine başka bir alan dışı seçmeli ders alabilirler.
Vazgeçilen alan dışı seçmeli ders yerine yeni bir ders almak zorunludur.

Araştırma projesi dersi ilkeleri
MADDE 25 – (1) Fakültenin Araştırma Projesi Koordinatörlüğü tarafından belirlenen

usul ve esaslar çerçevesinde öğrenciler 5. sınıf güz ve bahar yarıyıllarında Araştırma Projesi
Dersi alırlar ve mezuniyet aşamasında ilgili yönergeye göre bir tez hazırlarlar.
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Devam zorunluluğu ve ders tekrarı
MADDE 26 – (1) Her öğrenci teorik derslerin en az %70’ine, uygulamaların en az

%80’ine katılmak zorundadır. Bu koşulu yerine getirmeyen öğrenci, o dersin yarıyıl/yıl sonu
sınavına giremez. Zorunlu ders kapsamında geçen staj uygulamalarında devam zorunluluğu
tam zamanlı olmak üzere takip edilmelidir.

(2) Ders sorumluları isim okuyarak, imza toplayarak veya başka bir yöntemle yoklama
yapar. Bu yoklamalar en az iki yıl saklanır.

(3) Sağlık raporu sunulması veya herhangi bir başka mazeret belirtilmesi devam zo-
runluluğunu ortadan kaldırmaz.

(4) Öğrenci, başarısız olduğu ders/dersleri tekrar alır. Devamsızlık nedeniyle yarıyıl/yıl
sonu sınavına giremeyen öğrenci derse devam etmek ve açılacak ara sınavlara katılmak zo-
rundadır. Daha önce devam yükümlülüğünü yerine getiren ancak başarısızlık nedeniyle ders
tekrarı olan öğrencilerin önceki ara sınav notları geçerli değildir.

(5) Laboratuvar derslerinde, uygulamadan başarısız olan öğrencilerin durumu ilgili ana-
bilim dalı kararı ile belirlenir. Bu öğrencilerin yeni dönemde uygulamaların ne kadarına katıl-
ması gerektiği ilgili yarıyıl başında ilan edilir.

Sınavlara ilişkin genel esaslar
MADDE 27 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, mazeret

sınavı, tek ders sınavı/ek sınav ve muafiyet sınavı olmak üzere yedi türlüdür. Bu sınavlar; yazılı,
sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı yapılabilir. Sınav tarihleri dekanlık tara-
fından sınavlardan en az bir hafta önce ilan edilir. Sözlü sınavlar tutanakla tespit edilir. Sınav
evrakları en az iki yıl saklanır.

(2) Sınavların yapılacağı yer ve tarihler Dekanlık tarafından belirlenir ve ilan edilir.
(3) Öğrenciler sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek, öğrenci kimlik belgeleri

ile istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar.
(4) Öğrencilerin bir dersin sınavına girebilmesi için o yarıyılda/yılda kayıtlarını yeni-

lemiş ve o derse kayıt yaptırmış olmaları gerekir. Öğrencilerin kayıt yaptırmadığı bir dersin
sınavına veya girme hakkını kazanmadığı bir sınava girmesi durumunda aldığı not ilan edilmiş
olsa da iptal edilir.

(5) Uzaktan öğretim yoluyla verilen derslerin sınavları CUZEM’in teklifi ve Senatonun
onayıyla belirlenen günlerde oturumlar halinde yapılır. Ortak zorunlu derslerin her biri için en
az bir ara sınav yapılır.

(6) Gerekli durumlarda Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile ulusal ve dini bayramlar dı-
şındaki Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.

(7) Sınavlarda kopya çekenler, kopya girişiminde bulunanlar veya kopyaya yardım
edenler ile sınav kâğıtlarının incelenmesi sırasında kopya çektiği ya da yardım ettiği belirlenen
öğrenciler o sınavlardan sıfır almış sayılır ve haklarında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine
göre işlem yapılır.

(8) Yurt içindeki diğer yükseköğretim kurumlarında yaz döneminde alınan derslerin
notlarının değerlendirilmesi Senato tarafından kabul edilen not dönüşüm tablosuna göre yapı-
lır.

(9) Engelli öğrencilerin engel durumları göz önünde bulundurularak mevcut mevzuat
hükümleri çerçevesinde Fakülte Yönetim Kurulunca özel eğitim-öğretim programı ve sınav
yöntemleri uygulanabilir.

Ara sınavlar
MADDE 28 – (1) Her ders için bir yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Bir derse ait

uygulamaların ara sınav yerine geçip geçmeyeceği Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.
Uygulamalı laboratuvar derslerinde ara sınavın yıl sonu notuna katkısı % 60 diğer derslerde
ise % 40’tır.
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(2) Araştırma Projesi dersi kapsamında verilecek not Araştırma Projesi Dersi Yönergesi
gereğince düzenlenir.

(3) Ara sınavların sonucu, yarıyıl sonu sınav döneminden önce ilan edilir.
Yarıyıl sonu sınavları
MADDE 29 – (1) Yarıyıl sonu sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Bir dersin yarıyıl sonu sınavı o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda Fakülte Kurulu

tarafından ilan edilen yer ve zamanda yapılır. Derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için
öğrencinin;

1) Haftalık ders saatinin tamamı uygulamalı olan derslerin en az %80’ine katılması,
2) Haftalık ders saatinin tamamı kuramsal olarak yapılan derslerin en az %70’ine ka-

tılması,
3) Haftalık ders saati hem uygulamalı hem de kuramsal olarak yapılan derslerin en az

% 70’ine katılması,
gerekir.
b) Uygulamalı derslerde, öğrencinin yarıyıl sonu sınavına katılabilmesi için gereken

başarı koşulu, dersi veren anabilim dalı tarafından belirlenir.
Bütünleme sınavları
MADDE 30 – (1) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Bir eğitim-öğretim yılı güz ve/veya bahar yarıyılında düzenlenen yarıyıl sonu sına-

vına girme hakkı kazandığı halde sınava girmeyen veya sınavına girilen ders/derslerden başa-
rısız olan öğrenciler bütünleme sınavına girebilirler. Bu durumda bütünlemede alınan not ge-
çerlidir.

b) Yarıyıl sonu sınavları ile bütünleme sınavı arasında en az 3 gün ara verilir. Ancak
zorunlu hâllerde Senato tarafından bu süre azaltılabilir. Bütünleme sınavı kriterleri yarıyıl sonu
sınav kriterleri ile aynıdır ve bütünleme sınavından alınan puan yarıyıl sonu sınavı puanı olarak
değerlendirilir.

Tek ders sınavı
MADDE 31 – (1) Tek ders sınavı, mezuniyet aşamasına gelmiş ve bir dersten başarısız

olan öğrencilere, her yarıyılın sonunda dersin açıldığı döneme bakılmaksızın, derse kaydını
yaptırmak (daha önceden bu dersi almak) ve dersin devamını almış olmak kaydıyla tek ders
sınav hakkı verilir. Yaz okulu sonunda veya yaz döneminde staj/stajlarını başarıyla tamamlayan
mezuniyetine tek dersi kalan öğrencilere de Eylül ayında tek ders sınav hakkı verilir. Bu sınavın
değerlendirilmesinde ara sınav notu hesaba katılmaz. Bu sınavda asgari geçer not 100 üzerinden
60 puandır. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan yaz okulu başarı notlarında bu şart
aranmaz.

(2) Tek ders sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler, bütünleme sınav sonuçlarının
ilanından sonraki üç işgünü içinde dilekçelerini dekanlığa vererek bu haktan yararlanırlar.

(3) Bu sınavdan alınan puan, ilgili ders için yarıyıl/yıl sonu sınav puanı olarak değer-
lendirilir.

(4) Başarı notu 60 veya üzeri olan notların harf karşılığı Senato tarafından belirlenen
not dönüşüm tablosuna göre yapılır.

Mazeret sınavı
MADDE 32 – (1) Haklı ve geçerli nedenlerle ara sınavına giremeyenlerden sınavları

takip eden 7 gün içerisinde başvuranlardan mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edi-
lenlere ara sınav için mazeret sınavı hakkı verilir. Bu öğrenciler ara sınav haklarını aynı yarıyıl
içinde Dekanlık tarafından belirlenen gün, yer ve saatte kullanırlar. Mazeret sınavları için ikinci
bir mazeret sınav hakkı verilmez. 
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(2) Yarıyıl sonu, bütünleme sınavı ve yaz okulu ara sınavları için mazeret kabul edil-
mez.

(3) Mazeretli oldukları süre içinde yapılan sınavlara giren öğrencilerin sınavları geçersiz
sayılır.

(4) Ara sınavları aynı gün ve aynı saatte olan öğrencilere, giremedikleri sınavlar için
mazeret sınavı hakkı tanınır. Bu durumdaki öğrencilerin de ilgili birime sınav programı ilan
edildikten sonra üç işgünü içinde dilekçe ile başvurmaları zorunludur.

(5) Uzaktan öğretim yoluyla verilen derslerin sınavlarına girmeyen öğrenciler için ma-
zeret kabul edilmez.

(6) Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir mazereti olmadan her-
hangi bir ara sınava katılmamış olan öğrenci o sınavdan sıfır almış sayılır.

Ek sınavlar
MADDE 33 – (1) 12 nci maddede belirtilen süreler sonunda gerekli şartları sağlayan

öğrencilere ek sınav hakkı verilir. Ek sınav hakkına ilişkin hükümler şunlardır:
a) Öğrencilere daha önce alıp başarısız oldukları bütün dersler için akademik takvimde

ilan edilen tarihlerde iki ek sınav hakkı verilir.
b) İlan edilen tarihte sınava girmeyen öğrenciye mazeret sınav hakkı verilmez.
c) Sınavda alınan not tek başına değerlendirilir ve harf notuna çevrilir. Dönem içinde

alınan notlar hesaba katılmaz.
ç) İki ek sınav sonunda en fazla beş başarısız dersi olan öğrencilere bu dersler için üç

yarıyıl ek süre verilir.
d) İki ek sınavı kullanmadan en fazla beş başarısız dersi olan öğrencilere dört yarıyıl

ek süre verilir.
e) Azami öğrenim süresi ya da iki ek sınav sonunda bir dersten başarısız olanlara öğ-

rencilik hakkından yararlanmaksızın, başarısız oldukları dersin sınavlarına sınırsız girme hakkı
tanınır.

f) Eğitim-öğretim programında yer alan bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde me-
zuniyet için gereken AGNO’yu sağlayamayanlara diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı
tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki ders-
lere devam şartı aranmaz.

g) Sınırsız ek süre hakkı tanınanlardan, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-
öğretim yılı kayıt yaptırmayan öğrenciler sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu hak-
tan yararlanamazlar.

ğ) Ek süre hakkı kazananlar öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti yükümlülüklerini yerine
getirerek yarıyıl/yıl kayıtlarını yaptırmak zorundadır.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 34 – (1) Öğrenci, sınav sonuçları hakkındaki yazılı itirazını sonuçların ila-

nından sonra en geç üç işgünü içinde Dekanlığa yapabilir. Bu itiraz, ders sorumlusuna iletilir;
maddi hata varsa gerekli not düzeltmesi yapılır.

Ders başarı notu
MADDE 35 – (1) Fakültede Senato tarafından kabul edilen bağıl değerlendirme yö-

nergesinin ilgili hükümleri uygulanır.
Notlar ve dereceleri
MADDE 36 – (1) Fakültede ders geçme ham başarı alt sınırı (HBAS) notu 55’tir. Yarıyıl

sonu sınav sınırı YSSS (öğrencinin ara sınav notlarının ortalaması ne olursa olsun, öğrenci bir
dersten yarıyıl/yıl sonu sınavında 100 tam puan üzerinden alınması gereken belli bir baraj notu)
60 puan’dır.
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(2) Sınıfın bir dersteki ham başarı notu ortalamasının 60 veya üzerinde olması halinde
bağıl değerlendirmeye katılmaya hak kazanan öğrenci sayısına bakılmaksızın, yarıyıl sonu sı-
nav sınırı (YSSS) ve ham başarı alt sınırını (HBAS) geçen öğrencinin o dersteki ham başarı
notunun harf karşılığına dönüştürülmesinde aşağıdaki Not Dönüşüm Tablosu kullanılır.

NOT DÖNÜŞÜM TABLOSU
Ham Başarı Notu Harfli Notu

55-59 DD
60-64 DC
65-69 CC
70-79 CB
80-84 BB
85-89 BA
90-100 AA

(3) Yarıyıl sonunda kesinleşen ders başarı notlarının 4’lük sistemdeki karşılıkları aşa-
ğıdaki çizelgeye göre verilir.

4’lük sistem
Harf Notu Ağırlık katsayısı Derecesi Anlamı
AA 4,00 Pekiyi Geçer
BA 3,50 İyi-Pekiyi Geçer
BB 3,00 İyi Geçer
CB 2,50 Orta-İyi Geçer
CC 2,00 Orta Geçer
DC 1,50 Orta Geçer
DD 1,00 Orta Geçer
FF 0,00 Başarısız Geçmez
YT Yeterli Geçer
YZ Yetersiz Geçmez
MU Muaf Geçer
DZ Devamsız Geçmez
GR Sınava Girmedi Geçmez
UB Uygulamada Başarısız Geçmez
(4) Üçüncü fıkrada yer alan harf notlarının anlamları aşağıdaki gibidir:
a) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC, DC ve DD notlarından birini alan öğrenci o dersi

başarmış sayılır. Mezuniyet öncesi yarıyıllarda ise, AGNO hesaplanmasında bu harf notları
katsayıları ile değerlendirilir.

b) Yarıyıl içinde bir dersten devam alamayan öğrenciye DZ notu verilir. Bu not öğretim
elemanınca yarıyıl sonu sınavından önce ilan edilir. DZ notu verilen öğrenci yarıyıl sonu sına-
vına giremez ve devamsızlık nedeniyle başarısız sayılır. Devamsız olunan dersin ara sınav notu
geçersizdir.

c) Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına girmeyen öğrenciye GR notu verilir.
ç) YT notu, kredisiz derslerin başarı notu olarak verilir.
d) YZ notu, kredisiz derslerde başarısızlık notu olarak verilir.
e) MU notu, 10 uncu maddeye göre muafiyeti ve intibakı yapılan derslere verilir. Öğ-

rencinin muaf olduğu derslerin varsa sayısal değeri ortalama hesaplamalarında değerlendiril-
meye katılır.

f) UB notu laboratuvar, staj ve benzeri derslerde uygulamayı tamamlayamayan öğren-
cilere verilir.
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g) Herhangi bir dersin ham başarı notu altmış (60/100) ve üzerinde ise ve bağıl değer-
lendirme uygulandığında bu not geçmez not alıyorsa, altmış (60/100) ve üzerindeki notlar CC
olarak verilir.

ğ) 100’lük not sistemi uygulanan diğer üniversitelerden, Üniversiteye yatay geçiş ile
gelen öğrencilerin notları, Senato tarafından belirlenen dönüşüm çizelgesine göre harfli notlara
dönüştürülür.

h) YZ, DZ, GR ve UB notları, not belirtmeksizin başarısız olarak değerlendirilir.
ı) Kopya çeken öğrencinin suçu sabit olması halinde notu FF olarak verilir.
i) FF notu alan öğrenci, başarısız olduğu dersin verildiği ilk yarıyılda dersi alarak ara

sınavına girmek zorundadır.
Ders puanları ve akademik ortalama
MADDE 37 – (1) Her yarıyıl sonunda, öğrencilerin başarı durumu ağırlıklı genel not

ortalaması (AGNO) ile belirlenir. Bu amaçla, öğrencinin ders kaydı yaptığı ve not ortalamala-
rına katılan dersin kredi değeri ile o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan ağırlıklı
puanların toplamının, bu derslerin kredi toplamına bölünmesi ile AGNO bulunur. Not ortala-
malarının hesabında işlem virgülden sonra iki hane yürütülerek yapılır. Başarı notları YT ile
verilen dersler, not ortalamalarının hesabında dikkate alınmaz.

Başarı değerlendirmelerine ilişkin esaslar
MADDE 38 – (1) Öğrenciye lisans diploması verilebilmesi için, öğrencinin öğretim

planında öngörülen bütün derslerden başarılı olması ve AGNO değerinin en az 2,00 olması ge-
rekir. Tüm derslerden başarılı olduğu halde AGNO değeri 2,00’den aşağı olan öğrenciler ders
kaydı yapmak şartıyla öncelikle DD ve DC ile geçtikleri dersler olmak üzere başardıkları ders-
leri tekrar alıp AGNO değerini yükseltmek zorundadırlar. AGNO değeri 2,00 ve daha yukarı
olan öğrenciler de not yükseltmek için isterlerse başardıkları dersleri yeniden alabilirler. Öğ-
renci tekrar aldığı dersin ara sınavına, final ve başarısız olması hâlinde bütünleme sınavlarına
girmek zorunda olup aldığı en son not geçerlidir.

(2) Mezuniyet aşamasına gelmiş ve tüm derslerden başarılı olan, AGNO değerinin
100’lük sistemdeki karşılığı 75-85 arasındaki öğrenciler onur öğrencisi listesinde, 86-100 ara-
sındaki öğrenci ise yüksek onur öğrencisi listesinde yer alır. Onur belgesi/yüksek onur belgesi,
Dekanlık tarafından verilir. Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla bu öğrenciler ödüllendirilebilir.
Disiplin cezası alan öğrenciler, onur öğrencisi ve yüksek onur öğrencisi sayılmaz ve ilan edil-
mez.

Tebligat
MADDE 39 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği

adrese iadeli taahhütlü olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır. Kaydolurken bildirdikleri
adresi değiştirdikleri halde bunu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve Fakülteye bildirmemiş
bulunan veya yanlış ve eksik adres vermiş olan öğrencilerin Üniversitedeki mevcut adreslerine
tebligatın gönderilmesi halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

İlişik kesme
MADDE 40 – (1) Aşağıdaki hallerde öğrencinin kaydı silinerek Üniversite ile ilişiği

kesilir:
a) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonunda yükseköğretim kurumundan çıkarma

cezası alması.
b) Kontenjan sınırlaması olmayan açık öğretim programları hariç aynı anda iki lisans

programına kayıtlı öğrenci olduğunun belirlenmesi.
c) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığının veya kesin kayıt hakkı kazanıl-

madığının anlaşılması nedeniyle kayıt işleminin iptal edilmesi.
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ç) 12 nci maddede belirtilen azami süreler sonunda öğrenimini tamamlayamaması.
d) Dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenme-

mesi nedeniyle Fakülte Yönetim Kurulu önerisi, Üniversite Yönetim Kurulu ve Yükseköğretim
Kurulunun onayı ile ilişiğinin kesilmesine karar verilmesi.

(2) Öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirmek istemesi durumunda, bir dilekçe ile
Dekanlığa başvurması ve ilişik kesme işlemlerini tamamlaması gerekir. Bu takdirde ödemiş
oldukları katkı payı veya öğrenim ücreti geri ödenmez.

(3) Üniversiteden yatay geçiş yoluyla ayrılanların öğrenci dosyaları, geçiş yaptığı ku-
rumun/birimin yazılı talebi üzerine Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından dizi pusulası ile
birlikte gönderilir. Gönderilen belgelerin fotokopisi öğrencinin dosyasında saklanır.

Mezuniyet
MADDE 41 – (1) Öğrencinin öğrenimini tamamlamış ve mezun durumunda kabul edil-

mesi için kayıtlı olduğu programın öngördüğü bütün dersleri, uygulamaları ve stajları, başarı
ile tamamlamış olması ve 14 üncü ve 38 inci maddelerde yer alan şartları sağlaması gerekir.

(2) Diploma ve mezuniyet belgelerine yazılacak mezuniyet tarihi, ders uygulama ve
stajlarını tamamladığı tarihin bitimini izleyen gün mezuniyet tarihidir.

Diplomalar
MADDE 42 – (1) Beş yıl süreli eğitim-öğretim programının mezuniyet için öngörülen

bütün koşullarını sağlayan öğrenciler lisans diploması almaya hak kazanır.
(2) Öğrenciye gerekli olduğu takdirde, diplomalar hazırlanıncaya kadar, Öğrenci İşleri

Daire Başkanlığınca hazırlanan, Dekanın imzasını taşıyan bir geçici mezuniyet belgesi imza
karşılığı elden verilebilir. Diplomalar öğrencinin kendisine veya kendisinin belirlediği vekiline
imza karşılığı elden verilir. Kaybedilmesi hâlinde ikinci nüsha diploma düzenlenir.

Diploma eki
MADDE 43 – (1) Fakülte programını başarıyla tamamlayarak diploma almaya hak ka-

zanan öğrencilere diploma ile birlikte diploma eki verilir.
(2) Diploma eki, akademik ve mesleki yeterliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına

yardımcı olan ve diplomalarına ek olarak verilen belgedir.
(3) Diploma eki, öğrencilerin öğrenim süresince almış olduğu bütün derslerin adları,

AKTS kredileri ve standart diploma eki bilgilerini kapsar. Diploma eki, diploma yerine kulla-
nılmaz.

Sertifikalar
MADDE 44 – (1) Fakülte, Rektörlüğün onayıyla uzun ve kısa süreli kurslar ve ilgili

mevzuat hükümleri çerçevesinde sertifika programı düzenleyebilir. Bu programların bitiminde,
verilen eğitimi belirten ve diplomalarda bulunması öngörülen bilgileri ve imzaları taşıyan ser-
tifikalar Dekanlık tarafından verilebilir.

Not dönüşüm tablosu
MADDE 45 – (1) Genel başarı notlarının 100’lük sistem veya 4’lük sisteme dönüştü-

rülmesinde kullanılacak not tablosu Senato tarafından belirlenir.
Engelli öğrenciler
MADDE 46 – (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış olan Üni-

versiteye kayıtlı engelli öğrenciler, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla
yükümlüdürler. Ancak engelleri nedeniyle herhangi bir dersin gerekliliklerini yerine getirmekte
güçlük çekmeleri durumunda, danışmanlarının ve dersin öğretim elemanlarının onayıyla söz
konusu güçlüklerin giderilmesine ilişkin değişiklikler, uyarlamalar, düzenlemeler yapılarak öğ-
rencilerin dersi almaları sağlanır. Öğrenciler dersin gerekliliklerini tüm uyarlamalara rağmen
yerine getiremiyorlar ise varsa o derse eşdeğer olan başka ders alırlar.
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(2) Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenciler, bu Yönetmelikte belirtilen sınavlara girmek
zorundadırlar. Ancak öğrencilerin performanslarının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için
öğrencilerin engelleri temel alınarak dersi veren öğretim elemanı onayı ile sınav yeri, süresi,
biçimi değiştirilip uygun hale getirilebilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe, bilgisayar, büyüteç
gibi ek gereçler, okumaya ya da yazmaya yardımcı kişi veya araçlar sağlanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Komisyonu

Eğitim-Öğretim Komisyonu
MADDE 47 – (1) Eğitim-Öğretim Komisyonu; ders içerikleri, yeni ders önerileri, müf-

redat değişiklik ve güncellemeleri gibi konuları değerlendirmek üzere bir dekan yardımcısı,
üç bölüm başkanı ve raportör öğretim üyesinden oluşur.

Eğitim-Öğretim Komisyonunun görev ve yetkileri
MADDE 48 – (1) Eğitim-Öğretim Komisyonunun görevleri şunlardır:
a) Komisyon gündemindeki konuları görüşür, ilgili mevzuat ve işleyiş çerçevesinde in-

celer, gerekli olan hallerde anabilim dallarının görüşüne başvurur.
b) Eğitim-öğretim programında değişiklik yapma önerisi (yeni ders açma, mevcut bir

dersin kapatılması, var olan derslerde değişiklik (ad, kod, içerik, kredi ve benzeri)) gibi konular
değerlendirmeye alınır.

c) Rektörlük tarafından yönlendirilen konuların incelenerek görüş bildirilmesi.
ç) Eğitim-Öğretim Komisyonu, gündemde yer alan konuların görüşülmesi sırasında ge-

rekirse, akademik ve idari personelin veya öğrenci temsilcilerinin görüş ve önerilerini dinler.
d) Eğitim-Öğretim Komisyonu, akademik birimlerden gelen veya Rektörlükten gelen

konulara ilişkin önerileri, ilgili mevzuat ve prosedürlere göre inceler, değerlendirir, alınan ka-
rarları öneri olarak Dekanlığa sunar.

e) Eğitim-Öğretim Komisyonu; mevzuat ve prosedüre uygun bulunmayan önerileri, ge-
rekirse ilgili birime tekrar değerlendirilmek ve düzenlenmek üzere gerekçeli olarak gönderir,
yenilenen önerileri tekrar gündemine alarak inceler.

f) Gerekli hallerde, diğer üniversitelerin eğitim-öğretim komisyonları ile işbirliği yapar
ve fikir alış-verişinde bulunur.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında hüküm bulunmayan hususlarda Sivas

Cumhuriyet Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri
ve diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 36 ncı maddenin ikinci fıkrası hükümleri 2022-2023 eği-

tim-öğretim yılından önce Fakülteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere uygulanmaz.
Yürürlük
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik 2021-2022 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 12231 

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

 
 12200 

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

 
 12201 
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İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 12108 

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

 
 12024 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MİCROSOFT KAMPÜS LİSANSI, EĞİTİM ÇÖZÜMLERİ PAKET ÜYELİĞİ 
SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
T.C. İstanbul Üniversitesi Cerahpaşa Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ihtiyacı 

Microsoft kampüs lisansı, Eğitim çözümleri paket üyeliğinin hazırlanan teknik şartnamesine ve 
markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen 
şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

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

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

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

3-Teklifler, 20.12.2021 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

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

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

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

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

8- Söz  konusu  ihale,  4734  sayılı  Kamu  İhale  Kanununun  3’üncü  maddesinin (g)  
bendi gereğince istisna kapsamındadır. 

 12284/1-1 
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3 KISIM MUHTELİF CİNS VE MİKTAR MALZEME  

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. İnebolu Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İnebolu Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi ihtiyacı 3 Kısım Muhtelif Cins ve Miktar Malzeme teknik şartnamesine ve 

malzeme listesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde 

belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz  III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (malzeme listesine göre) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 

hesabına yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2-Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU,   dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname, malzeme listesi ve ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek 

şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. 

maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3-Teklifler, 23/12/2021 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma  Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 

edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4-Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine ve 

malzeme listesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin 

iç zarfları aynı gün açılacaktır. 

5-Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6-İstekliler ihale konusu malzemelerin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, her 

kısım için ayrı ayrı kısmi teklifte de bulunabileceklerdir. 

7-Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda  son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8-Söz  konusu  ihale,  4734  sayılı  Kamu  İhale  Kanununun  3’üncü  maddesinin  (g)  

bendi  gereğince  istisna kapsamındadır. 

 12285/1-1 
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ÖN YETERLİK İLANI 

Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden: 

Yüksek Rezolüsyonlu Kütle Spektrometresi ve Gaz Kromotografisi Alımı işi, 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü maddesi hükümlerine 

dayanılarak hazırlanan  01/12/2003  tarihli  2003/6554  sayılı  kararname  eki  esaslarının  19  

uncu  maddesi  uyarınca  belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik 

değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2021/818026 

1-İdarenin 

a) Adresi : Ege  Üniversitesi  Rektörlüğü  İdari  ve  Mali  İşler  

Daire Başkanlığı Gençlik Cad. No:12 

Bornova/İZMİR 

b) Telefon ve belgegeçer numarası : 0232 311 2166 - 0232 311 2014 

  0232 388 10 74 

c) Elektronik posta adresi : idari@mail.ege.edu.tr 

2-Ön yeterlik konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Laboratuvar Cihazı Alımları –1 SET 

b) Teslim yeri : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 

Bornova/İZMİR 

c) Teslim tarihi : 60 takvim günüdür. 

3-Ön yeterlik değerlendirmesinin 

a) Yapılacağı yer : Ege  Üniversitesi  Rektörlüğü  İdari  ve  Mali  İşler  

Daire Başkanlığı İhale Salonu 

b) Tarihi ve saati : 23.12.2021 Perşembe 11:00 

4-Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1.a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek 

odası belgesi; 

1) Gerçek kişi  olması  halinde,  kayıtlı  olduğu  ticaret  ve/veya  sanayi  odasından  ya  da  

esnaf  ve  sanatkarlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel 

kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren belgeler; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza 

beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve 

ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece 

EKAP'tan alınır. EKAP'a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı 

dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur. 

c) Ön Yeterlik Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, 

ç) Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal 

Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

d) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) Adayın ortak girişim olması halinde, Ön Yeterlik Şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge, 

g) Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.2. Ön yeterliğe iş ortaklığı olarak başvurulması halinde, 

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinin ayrı 

ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek 

üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, 

bu ortak (f) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

4.3- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1.Adayın 700.000,00.-TRY tutarında bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya 

gayri nakdi kredisi ya da   üzerinde  kısıtlama   bulunmayan  mevduatını   gösterir  Türkiye’de  

veya  yurtdışında   faaliyet  gösteren bankalardan temin edilmiş banka referans mektubu sunması 

zorunludur. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 

bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. 
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4.3.2. İsteklilerin bilanço veya eşdeğer belgeleri ve bu belgelerin; 

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir 

yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa 

vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri 

dönen varlıklardan, hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir), 

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının 

(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, varsa yıllara yaygın inşaat 

maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir), 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, 

yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. Sunulan 

bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi 

zorunludur. 

4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.4.1. Teknik şartnamede yazılı hususlar geçerlidir., 

4.4.2. Adayların, teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini ön yeterlik başvuru 

dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname   maddelerine   ayrı ayrı ve Türkçe olarak 

şartnamedeki   sıraya göre   cevap verilecektir. Bu  cevaplar “….. marka…… model……cihazı 

teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi” başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına 

yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin 

hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi 

işaretlenmiş olacaktır. 

4.4.3. Teklif veren firma üretici veya yetkili satıcı olmalı ve bunu belgelemelidir. 

5- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

6- Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik dokümanı 

100.-TRY ve ihale dokümanı 100.-TRY bedelle aynı adresten satın alınabilir. 

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. 

7-Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Ege 

Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği 

gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

9- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4 

üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname 

eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 12190/1-1 
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ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Yozgat Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan, Yozgat Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesine ait altyapı 
yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim 
verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1- İdarenin Adresi : Aşağı Mah. Şevket Hokkaömeroğlu Blv. Belediye 
Hizmet Binası No:54/1 Boğazlıyan / YOZGAT 

2- İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Organize Sanayi Bölgesine ait yol, atıksu, yağmursuyu, 

içmesuyu ve telekom inşaatlarından müteşekkil altyapı 
yapım işi 

b) Yapılacağı yer : Boğazlıyan / YOZGAT  
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 
başlanacaktır.  

d) İşin süresi : 30/11/2023 tarihine kadar tamamlanacaktır.  
e) Keşif Bedeli (2021 B.F. ile) : 26.257.700 TL 
f) Geçici Teminatı :       787.731 TL 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer  : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 
Yolu 2151. Cad. No: 154  1. Kat 159 nolu Toplantı 
Salonu Çankaya-ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 27/12/2021- Saat 10.30 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
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4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 
edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 
Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa 
ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 
drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 
ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk 
sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 
belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.  
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, isteklilerce ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit 
ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 
bildirimi.    

D)Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan 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, ticaret ve 
sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri 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 şartların korunduğunu 
gösteren, standart forma uygun belge, 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 
durumunda; 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 beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge. 

F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 
işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 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. 
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G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

H) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.  

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

K) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf, kapalı zarf içerisinde 

teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 

istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 

10.30’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 

gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7- İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154  1. Kat 155 nolu odasında veya 

Yozgat Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Aşağı Mah. Şevket 

Hokkaömeroğlu Blv. Belediye Hizmet Binası No:54/1 Boğazlıyan / YOZGAT adreslerinde 

görülebilir veya 700 TL karşılığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154  1. Kat 155 nolu odasından 

temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

8- İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır.  

10- KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 

ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

 12295/2-2 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumundan: 
İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI 

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na, İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanlığı 
Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 9’uncu derece kadrolarda görev yapmak üzere, giriş sınavı 
ile 16 adet “İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcısı” alınacaktır. 

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır. Yazılı sınav Ankara 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi; sözlü sınav Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından 
yapılacaktır. 

Alınacak uzman yardımcılarının öğrenim grubu, sayısı, sınava çağırılacak aday sayısı ve 
KPSS puan türleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

Öğrenim 
Dalı 

Alınacak Uzman Yardımcısı 
Sayısı 

Sınava Çağrılacak Aday 
Sayısı 

KPSS Puan 
Türü 

Hukuk 16 320 KPSS P4 

I- GİRİŞ SINAVINA KATILMA ŞARTLARI 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları 

taşımak, 
b) En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, yukarıda belirtilen öğrenim dalından ya da 

buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim 
kurumlarından birini bitirmiş olmak, 

c) 2020 veya 2021 Kamu Personeli Seçme Sınavlarından, yukarıdaki tabloda belirtilen 
puan türü itibariyle 70 ve üzeri puan almış olmak, 

d) Başvuru tarihi itibariyle; son beş yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında 
(YDS/e-YDS) İngilizce dilinden asgari 70 (Yetmiş) ya da dil yeterliği bakımından buna denkliği 
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından kabul edilen ve 
uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan eşdeğer düzeyde puanı aldığına dair belge 
sahibi olmak, 

e) 01.01.2021 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1986 
tarihinden sonra doğanlar) 

II - BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ: 
- Adaylar başvurularını 27 Aralık 2021 ile 14 Ocak 2022 tarihleri arasında e-Devlet 

üzerinde Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer 
Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvuru yapacaktır. 

- Başvuru sırasında e-Devlet üzerinden mezuniyet bilgisi, KPSS puanı, YDS puanı, adli 
sicil kaydı ve ikamet bilgileri alınacak olup, e-Devlet üzerinden erişilemeyen diploma, yabancı dil 
puanı gibi bilgiler gerekirse beyan edilerek yüklenebilecektir. 

- Adayların başvuru işlemini tamamlandıktan sonra e-Devlet üzerinde “Başvurularınız” 
ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. 
“Başvurularınız” ekranında “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru 
değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu hususta sorumluluk başvuru yapan adaya aittir. 

 



13 Aralık 2021 – Sayı : 31688 RESMÎ GAZETE Sayfa : 43 

III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI 
- Başvurusunu tamamlayan ve şartları sağlayan adaylar arasından KPSS puanına göre 

yüksek puan alandan başlamak üzere 320 aday yazılı sınava girmeye hak kazanacak. En son aday 
ile aynı puana sahip olan tüm adaylar yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. 

- Başvuruları değerlendirme süreci https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi 
üzerinden takip edilebilecek ve yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 
www.tihek.gov.tr adresinden yayınlanacaktır. 

IV- SINAV ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI 
A- YAZILI SINAV YERİ VE TARİHİ 
a) Yazılı sınava girmeye hak kazandığı ilan edilen adaylar, 18/01/2022 - 21/01/2022 

tarihleri arasında; sınav giriş ücreti olan 75 (yetmişbeş) Türk Lirasını Ankara Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesinin HALKBANK Merkez Şubesi TR63 0001 2009 1940 0006 0000 72 numaralı 
IBAN hesabına “sınava girecek adayın adı, soyadı, TC kimlik numarası, TİHEK Uzman Yard. 
Sınavı” açıklaması ile yatıracaklar. Sınava, girmeyen adayların sınav ücretleri iade 
edilmeyecektir. 

b) Yazılı sınava girmeye hak kazanan ve listede adı ilan edilenlerden, belirtilen tarih 
aralığında sınav ücretini yatırmayan adaylar sınava giremeyeceklerdir. 

c) Adayların sınava girecekleri salon ve sıra no bilgileri en geç 28.01.2022 tarihine kadar 
http://aybu.edu.tr/hukuk adresinde yayımlanacaktır. Yazılı sınav, 30.01.2022 Pazar günü saat 
10:30’da Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut 
Caddesi 150. Sokak Etlik-Keçiören/ANKARA) adresinde yapılacaktır. Adaylar, sınava T.C. 
Kimlik numaralarını gösterir fotoğraflı bir kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı, 
Sürücü Belgesi, Pasaport) ile girebilecek olup, ayrıca bir sınav giriş belgesi/kartı 
düzenlenmeyecektir. 

d) Başvuru koşullarını taşımayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen/giremeyen, 
sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz 
sayılan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir. 

e) Yazılı sınavdan başarılı sayılmak ve sözlü sınava katılabilmek için en az 70 puan almış 
olmak gerekir. 

f) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alan adaydan başlanarak, 
atama yapılacak kadro sayısının dört katı kadar (64) aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki 
adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır. 

Yazılı Sınav Konuları ve Puanlama 
- Genel Kültür (% 10), 
- Genel Yetenek (% 10), 
- Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, 

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu ve ilgili diğer düzenlemeler (% 30). 
- Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri), Medeni 

Hukuk (Kişiler Hukuku), İnsan Hakları, Anayasa Yargısı (% 50). 
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B-SÖZLÜ SINAV 
a) Sözlü Sınav Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından yapılacak olup, sözlü 

sınavın yeri, günü ve saati ile sınava katılacakların listesi Kurumun internet sitesinde ilan edilir. 
Ayrıca, Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntülenebilecektir. 

b) Sözlü sınav, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun Kocatepe Mah. Yüksel Cad. 
No: 23 ÇANKAYA/ANKARA adresinde yer alan kurum binasında yapılacaktır. 

c) Komisyon başkanı ve üyeleri tarafından her bir aday aşağıda belirtilen konu 
başlıklarına göre puanla değerlendirilir. Bunun dışında sözlü sınavla ilgili herhangi bir kayıt 
sistemi kullanılmaz. 

d) Adayın sözlü sınavından başarılı sayılabilmesi için, sınav komisyonu başkanı ve 
üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) 
olması şarttır. 

Sözlü Sınav Konuları ve Puanlama 
a) Yukarıda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 Puan) 
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 Puan) 
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 Puan) 
d) İnsan haklarına duyarlılığı, birikimi ve tecrübesi (10 Puan) 
e) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 Puan) 
f) Genel yetenek ve genel kültürü ile bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 Puan) 
V- SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI: 
a) Yerleştirme puanı; yazılı ve sözlü sınavlarda alınan puanların aritmetik ortalaması esas 

alınmak suretiyle belirlenir. Adayların puanlarının eşitliği durumunda yazılı sınav puanı yüksek 
olan aday; her iki puanın da eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte 
yer alır. 

b) Adaylar; yerleştirme puanı en yüksek olandan başlanmak suretiyle sıralamaya konulur 
ve atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl; giriş sınavında başarılı olmak şartıyla atama 
yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere Giriş Sınavı Komisyonunca belirlenecek 
sayıda aday ise yedek olarak tespit edilir. 

c) Başarı sıralamasına göre oluşturulan liste, Kurumun resmî internet (www.tihek.gov.tr) 
sitesinde ve Kurumun hizmet binasında ilan edilir. Ayrıca, adaylar sonuçlarını Kariyer Kapısı 
Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. Ayrıca, asıl ve yedek listede yer alan adaylara yazılı 
olarak bildirilir. 

Yerleştirme puanı olarak 70 (yetmiş) ve/veya üzerinde puan almış olmak sıralamaya 
giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez. 

V- DİĞER HUSUSLAR: 
Adayların başvuruda belirttikleri bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Yazılı sınav, 

sözlü sınav, atama ve göreve başlama aşamalarının herhangi birinde; eksik evrakının bulunduğu, 
gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ve/veya ibraz ettiği belgelerin doğru olmadığı tespit edilenlerin 
sınavları ve gerçekleştirilmişse atamaları geçersiz sayılır. Bunlardan, gerçeğe aykırı beyanda 
bulunan ve/veya ibraz ettiği belgelerin doğru olmadığı tespit edilenler hakkında derhal 
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Kurumu yanıltanlar kamu 
görevlisiyse, durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir. 

    12172/1-1 
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: 

UZMAN YARDIMCISI ALIM İLANI 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan Genel İdare 

Hizmetleri Sınıfında 8.dereceden 125 adet kadroya atama yapılmak üzere, aşağıda belirtilen 

öğrenim dallarından mezun adaylar arasından sözlü sınavla Aile ve Sosyal Hizmetler Uzman 

Yardımcısı alınacaktır. 

S.NO BÖLÜM ADI KONTENJAN 
KPSS PUAN 

TÜRÜ 

PUAN 

BARAJI 

1 Bilgisayar Mühendisliği 15 KPSS P3 70 

2 Hukuk 15 KPSS P4 70 

3 Psikoloji 8 KPSS P3 70 

4 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 8 KPSS P3 70 

5 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 8 KPSS P3 70 

6 Sosyal Hizmet 8 KPSS P3 70 

7 Sosyoloji 8 KPSS P3 70 

8 İktisat 10 KPSS P18 70 

9 İşletme 8 KPSS P28 70 

10 Kamu Yönetimi 8 KPSS P33 70 

11 Uluslararası İlişkiler 8 KPSS P38 70 

12 Siyaset Bilimi 8 KPSS P48 70 

13 Maliye 5 KPSS P23 70 

14 İstatistik 4 KPSS P12 70 

15 
İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve 

Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık 
4 

KPSS P10 

KPSS P120 
70 

TOPLAM 125   

1- SINAVA KATILMA ŞARTLARI 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde yer alan genel şartları 

taşımak, 

b) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve yukarıdaki tabloda belirtilen 

öğrenim dallarından birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul 

edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 

c) Giriş (sözlü) sınavının açıldığı yılın Ocak ayının birinci günü (1 Ocak 2021) itibarıyla 

35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak 

ç) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 2020 ve 2021 yılında yapılan 

Kamu Personel Seçme Sınavlarından, yukarıdaki tabloda puan türleri için belirlenen baraj puanını 

almış olmak. 
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d) YDS’den asgari (C) düzeyinde ya da dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM 
tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak, 
(Başvuru bitim tarihi itibariyle son 5 yıl geçerli) (YÖKDİL kabul edilmeyecektir.) 

e) Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak. 
2- BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ 
a) Adaylar başvurularını 16/12/2021-30/12/2021 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı 
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden giriş yaparak gerçekleştireceklerdir. Duyuruda 
belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

b) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir bölüm için başvuru yapabilecektir 
c) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları 

geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa da iptal edilir. Bu kişiler 
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 
ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur 

Başvuru şekli, başvuruların değerlendirilmesi, istenen belgeler, sonuçların duyurulması, 
sınavın şekli, konusu, tarihi, yeri ve sonuçlarının ilanı ile diğer hususlar Bakanlığımızın internet 
adresinde (www.aile.gov.tr , https://aile.gov.tr/pdbs) ve Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer 
Kapısı  (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) platformunda yayınlanacaktır. 

İlan olunur. 
 12292/1-1 

—— • —— 
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ, TARİH BÖLÜMÜ 
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI 

İlanın Çıkılacağı 
Yer: 

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler 
Fakültesi, Tarih Bölümü 

Kadro Unvanı: Araştırma 
Görevlisi Duyuru Başlama Tarihi: 13.12.2021 

Kadro Sayısı: 1 Son Başvuru Tarihi: 27.12.2021 

Kadro Derecesi: --- Ön Değerlendirme 
Tarihi: 29.12.2021 

Ales (SÖZ) Puanı: 70 Sınav Giriş Tarihi: 04.01.2022 
YDS (İngilizce) 

/Dengi (İngilizce): 
85 Sonuç Açıklama Tarih: 06.01.2022 

Başvuru Tipi: Şahsen Sonuçların Açıklanacağı 
İnternet Adresi: https://history.bilkent.edu.tr/tr/ 

Başvuru Yeri: 
İ.D. BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL 

BİLİMLER FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ 
E-posta: hist@bilkent.edu.tr 

Özel Şartlar: 

1- Tarih alanında Master derecesi sahibi olmak. 
2- Doktora tez çalışmalarını tam zamanlı olarak Tarih Bölümü’nde Avrupa 
tarihi anabilim alanında sürdürüyor olmak ve doktora tez önerisi kabul 
edilmiş olmak. 
3- Ortaçağ Latincesini en az okuma düzeyinde biliyor olmak. 
4- Uluslararası konferanslarda Avrupa tarihi ile ilgili İngilizce olarak en az 
bir tebliğ sunmuş olmak. 
5- 2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır. 
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Genel Şartlar: 

1. 657 sayılı kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak 
2. Ögretim üyesi dışındaki ögretim elemanı kadrolarına yapılacak 
atamalarda ALES'ten (SÖZ) en az 70 puan almış olmak. 
3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 
sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan 
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS / İngilizce) en az 85 
puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan 
(İngilizce) bu puan muadili bir puan almış olmak, 
4. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim 
Kurulu tarafından onaylanmış olması gerekir. 
5. Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti 
notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not 
sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. 

Unvan Şartları: 

1. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için en az lisans mezunu 
olmak ve ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış 
olmak gerekir. 
2. ALES Sözel’den en az 70 veya GRE Sözel’den en az 150 puan almış 
olmak. 

İstenen Belgeler: 

1. Bilkent Üniversitesi Akademik Personel Başvuru Formu 
2. Detaylı özgeçmiş 
3. Lisans ve varsa yüksek lisans diploma fotokopileri (Belgeyi veren kurum 
veya noter onaylı) 
4. Denklik belgesi (Yurtdışından alınmış diplomalar için) 
5. Mezun olduğu lisans ve varsa yüksek lisans ile devam etmekte olduğu 
doktora programlarına ait transkriptlerin asılları 
6. Halen öğrenim gördüğü doktora programına ilişkin öğrenci belgesi 
7. Nüfus cüzdanı fotokopisi 
8. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tesbit Sınavı (YDS) Sonuç Belgesi 
(İngilizce) veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınav sonuç 
belgesi (Aday, en az 85 puan almış olmalıdır. 18 Ekim 2016’dan sonra 
alınmış belgeler kabul edilir.) 
9. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) veya 
GRE sonuç belgesi (Aday, ALES Sözel’den en az 70 veya GRE Sözel’den 
en az 150 puan almış olmalıdır. 18 Ekim 2016’dan sonra alınmış belgeler 
kabul edilir.) 
10. Askerlik terhis / muafiyet / tecil belgesi (Erkek adaylar için) 
11. Vesikalık fotoğraf (2 adet - son altı ayda çekilmiş) 

 12125/1-1 
—— • —— 

Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 
63540 ada 1 parselde yapı yüksekliklerinin belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli 

Uygulama imar planı revizyonu Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan 
Panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 
 11704/1-1 
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Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden: 

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (2021-01) 

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) 

fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan ek 

2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu 

puan sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alınacaktır. 

A- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR: 

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları 

taşımak. 

2- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz. 

3- “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 

1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına 

aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi 

içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu 

kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” 

hükmüne aykırı durumu olmamak. 

4- Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve 

belgelendirmek. 

5- Adayların ilgili 2020 KPSS(B) grubu puan türüne sahip olması gerekmektedir. 

6- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 

7- Sadece bir unvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla unvan kodu için başvuru 

yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır. 

8- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine 

getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir. 

9- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması 

ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv 

araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna istinaden işlem yürütülecektir. 

10- Başvuran adaylar Üniversitenin tüm yerleşkelerinde ihtiyaç bulunan birimlerinde ve 

ilçelerinde görevlendirilecektir. 

11- Adayların aranan niteliklere başvurunun son günü itibariyle sahip olması 

gerekmektedir. 

12- İş tecrübesi ve sertifika / belge şartı bulunan unvanlar için başvuru yapan adayların 

başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında 

“Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan belgeler alanından kurum ve meslek unvanlarını 

gösterir barkodlu SGK Hizmet Dökümünü belgelerini yüklemeleri gerekmektedir. 
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B- KONTENJAN DAĞILIMI: 
İlan Sıra Unvan Kadro 

Sayısı 
Bütçe 
Türü Aranılan Nitelikler 

S2021-01 Büro 
Personeli 2 Özel 

Bütçe 

1-  Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı 
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme Muhasebe, Muhasebe ve Finans, Muhasebe 
ve Finansman, Muhasebe ve Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları önlisans 
programlarının birinden mezun olmak. 

2-  Önlisans mezuniyetinden sonra en az 2 (iki) yıl Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı, 
Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Meslek Elemanı, Muhasebe Bilgi Sistemleri 
Uzmanı, Muhasebe Meslek Elemanı, Muhasebe Müdürü, Muhasebe Şefi, Muhasebe 
Uzmanı, Muhasebe ve Finansman Müdürü, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Meslek 
Elemanı, Muhasebe Yetkili Yardımcısı, Muhasebe Yetkilisi, Muhasebe Yetkilisi 
Mutemedi, Muhasebeci, Ön Muhasebeci, Serbest Muhasebeci veya Yönetim 
Muhasebecisi olarak çalıştığını SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek. 

3-  2020 yılı KPSS (B), KPSSP93 puan türünde en az 70 puan almış olmak. 
4-  01.01.1986 ve sonrası doğumlu olmak. 
5-  Üniversitenin tüm yerleşkelerinde çalışmaya engel durumu olmamak. 

S2021-02 Büro 
Personeli 1 Özel 

Bütçe 

1-  İnsan Kaynakları, Personel, Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi önlisans 
programlarının birinden mezun olmak. 

2-  Önlisans mezuniyetinden sonra en az 2 (iki) yıl Personel Uzmanı, Endüstriyel İlişkiler ve 
Personel İşleri, Büro Memuru (Haberleşme / Hukuk / İdari İşler / Personel), Büro 
Yönetimi ve Sekreterlik / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanı, Diğer Personel ve Meslek 
Uzmanları, İnsan Kaynakları Müdürü/Yöneticisi, İnsan Kaynakları Uzmanı veya İnsan 
Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı olarak çalıştığını SGK Hizmet Dökümü ile 
belgelendirmek. 

3-  2020 yılı KPSS (B), KPSSP93 puan türünde en az 70 puan almış olmak. 
4-  01.01.1986 ve sonrası doğumlu olmak. 
5-  Üniversitenin tüm yerleşkelerinde çalışmaya engel durumu olmamak. 

S2021-03 Mühendis 1 Özel 
Bütçe 

1-  Cinsiyeti Erkek olmak. 
2-  Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Üretim Mühendisliği, 

Makine ve Malzeme Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak. 
3-  Lisans mezuniyetinden sonra en az 3 (üç) yıl Makine Mühendisi olarak çalıştığını SGK 

Hizmet Dökümü ile belgelendirmek. 
4-  En az C sınıfı İş Güvenliği Uzmanı belgesine sahip olmak. 
5-  En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 
6-  2020 yılı KPSS (B), KPSSP3 puan türünde en az 70 puan almış olmak. 
7-  01.01.1986 ve sonrası doğumlu olmak. 
8-  Seyahate ve arazide çalışmaya engel bir durumu bulunmamak ve bunu Sağlık Kurulu 

Raporu ile belgelendirmek. 
9-  Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışmasına engel bir durumu bulunmamak ve bunu 

Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirmek. 
 (Belirtilen Sağlık Kurulu Raporları atanmaya hak kazan adaylardan istenecektir.) 

S2021-04 
Destek 

Personeli 
(Temizlik 
Görevlisi) 

1 Özel 
Bütçe 

1-  Cinsiyeti Erkek olmak. 
2-  Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak. 
3-  Milli Eğitim Bakanlığı “Katı ve Sıvı Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi” belgesine sahip olmak. 
4-  2020 yılı KPSS (B), KPSSP94 puan türünde en az 55 puan almış olmak. 
5-  Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri 

bulunmamak. 
6-  İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek. 
7-  Üniversitenin Manyas Yerleşkesi ile tüm yerleşkelerinde ve iç ve dış mekânda vardiyalı 

sistemde çalışmaya engel durumu olmamak. 

S2021-05 
Destek 

Personeli 
(Temizlik 
Görevlisi) 

2 Özel 
Bütçe 

1-  Cinsiyeti Erkek olmak. 
2-  Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak. 
3-  2020 yılı KPSS (B), KPSSP94 puan türünde en az 55 puan almış olmak. 
4-  Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri 

bulunmamak. 
5-  İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek. 
6-  Üniversitenin tüm yerleşkelerinde ve iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya 

engel durumu olmamak. 

S2021-06 
Destek 

Personeli 
(Temizlik 
Görevlisi) 

3 Özel 
Bütçe 

1-  Cinsiyeti Kadın olmak. 
2-  Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak. 
3-  2020 yılı KPSS (B), KPSSP94 puan türünde en az 55 puan almış olmak. 
4-  Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri 

bulunmamak. 
5-  İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek. 
6-  Üniversitenin tüm yerleşkelerinde ve iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya 

engel durumu olmamak. 
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TEMİZLİK GÖREVLİSİ GENEL GÖREVLERİ: 
-Üniversitenin ve bağlı olduğu birimlerin açık ve kapalı mekanları, binaların ana girişi 

dahil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas 
yapmak, pencere, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri 
nemli bezle silmek. 

-Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak ve ilgili alana 
taşımak. 

-Tuvaletleri günlük olarak sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak. 
-Tuvaletleri sürekli olarak temiz tutmak, kağıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak 

kontrol formunu paraflamak. Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek. Aynaları ve 
muslukları silmek. 

-Her türlü malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, mobilya 
taşınması, sökülmesi ve kurulması işlerini yapmak. 

-Görevlendirildikleri birimlerde çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj 
bakımı, budama, sulama işlemlerini yürütmek. 

-Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek-içecek servisi yapmak. 
-Görev alanındaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek. 
-Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak birim yöneticileri 

tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek. 
-Tüm bu işlemler esnasında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, kullanılan mal ve 

malzemelere azami özen göstermek, aynı zamanda temizlik malzemelerinin ilgili uygun yerlerde 
ve yeterince kullanmak ve muhafazasını sağlamak. 

-Temizlik olmak üzere bu alanda verilecek diğer işleri yapmak. 
C- BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENEN BELGELER: 
1- Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi - Kariyer 

Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr 
internet adresi üzerinden 13.12.2021 (10:00) - 27.12.2021 (23:59) tarihleri arasında alınacaktır. 

2- Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul 
edilmeyecektir. 

3- Süresi içinde yapılmayan ve eksik başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir. 
4- Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla 

başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. 
5- Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit 

edilenler ile başvuru sonrası istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, 
atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. 

6- Adayların verdikleri beyanlar ile sunduğu başvuru belgelerinin sorumluluğu 
kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm 
haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem 
başlatılacaktır. 

7- Fotoğraflı Özgeçmiş (https://pdb.bandirma.edu.tr internet adresinden ulaşılabilir. 
Adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için Kariyer Kapısına yapılan başvurusu 
sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Fotoğraflı Özgeçmiş” alanına ilgili 
dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. 

8- İş tecrübesi şartı bulunan Unvanlar için “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan 
belgeler alanından kurum ve meslek unvanlarını gösterir barkodlu SGK Hizmet Dökümü 
belgelerini yüklemeleri gerekmektedir. 
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9- Sertifika / Belge istenen Unvanlar için “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan 
belgeler alanından aranılan belgelerini ilgili doküman alanına mutlaka yüklemeleri 
gerekmektedir. 

10- Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda 
aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer 
Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik 
Belgesi” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. 

11- Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik 
yapma hakkına sahiptir. 

Ç- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 
1- Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan 

sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi ile işe başlamaları için 
gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 
resmi internet sayfasında (https://bandirma.edu.tr ve https://pdb.bandirma.edu.tr) son başvuru 
tarihini takip eden 1 (bir) ay içinde yayımlanacaktır. 

2- Her unvan için asıl aday sayısının iki katı kadar yedek aday belirlenecek olup asıl 
kazanan adaylardan süresi içerisinde başvurmayan, feragat eden, ataması yapılmayan veya aranan 
şartları taşımadığı tespit edilen adayların yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme 
yapılacaktır. Son adayların puanı eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit 
olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Ayrıca, adaylar sınav 
sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabilecektir. 

3- Sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 
4- İşe başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgiler Bandırma 

Onyedi Eylül Üniversitesi resmi internet sayfasında yayımlanacak olup ayrıca tebligat 
yapılmayacaktır. 

5- KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek 
başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar 
değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile 
bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir 
hak iddia edemeyecektir. 

6- Belirtilen süreler içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar 
haklarını kaybederler. 

7- Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi 
bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi 
fesih edilir. 

8- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir 
D- İLETİŞİM: 
Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak Personel Daire Başkanlığı 

https://pdb.bandirma.edu.tr internet adresinde yer alan iletişim kanalları ile aşağıdaki iletişim 
bilgilerinden ulaşılabilir. 

Telefon: 0266 717 01 17 Dahili: 1652, 1655, 1657, e-Posta: personel@bandirma.edu.tr 
E- DİĞER HUSUSLAR: 
1- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin 

başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir. 
 12246/1-1 
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Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğünden: 
4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin 
(B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan Ek 
2 nci maddenin b) fıkrası gereğince “yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, Lisans/Ön 
Lisans/Ortaöğretim 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” aşağıda 
belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır. 

Başvuru Tarihi : 13.12.2021/Son Başvuru Tarihi : 27.12.2021 

POZİSYON 
KODU 

POZİSYON/
UNVANI 

KADRO 
ADEDİ 

CİNSİYETİ 

MEZUNİYET 
DURUMU / 

KPSS PUAN 
TÜRÜ 

ARANAN NİTELİKLER 

001 
Büro 

Personeli 
2 KADIN 

Ön Lisans 
(KPSS P93) 

* Yükseköğretim Kurumlarının Çocuk Gelişimi Ön Lisans 
programından mezun olmak. 
* 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P93) 65 ve üzeri 
puan almış olmak. 
* Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını bitirmemiş olmak. 
* Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar Üniversite Yönetiminin 
belirleyeceği görev yerinde çalışmak zorundadır. 
* Alınacak personeller Üniversitemize bağlı Kreşte çalıştırılacaktır. 

002 
Büro 

Personeli 
1 

ERKEK/ 
KADIN 

Ön Lisans 
(KPSS P93) 

* Yükseköğretim Kurumlarının Radyo ve Televizyon Programcılığı Ön 
Lisans programından mezun olmak. 
* 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P93) 65 ve üzeri 
puan almış olmak. 
* Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği 
bulunmamak. 
* Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını bitirmemiş olmak. 
* Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar Üniversite Yönetiminin 
belirleyeceği görev yerinde çalışmak zorundadır. 

003 
Büro 

Personeli 
1 

ERKEK/ 
KADIN 

Ön Lisans 
(KPSS P93) 

* Yükseköğretim Kurumlarının Grafik ve Tasarım Ön Lisans 
programından mezun olmak. 
* 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P93) 65 ve üzeri 
puan almış olmak. 
* Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği 
bulunmamak. 
* Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını bitirmemiş olmak. 
* Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar Üniversite Yönetiminin 
belirleyeceği görev yerinde çalışmak zorundadır. 

004 
Büro 

Personeli 
1 

ERKEK/ 
KADIN 

Lisans  
(KPSS P3) 

* Yükseköğretim Kurumlarının İstatistik Lisans bölümünden mezun 
olmak. 
* 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P3) 65 ve üzeri 
puan almış olmak. 
* Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği 
bulunmamak. 
* Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını bitirmemiş olmak. 
* Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar Üniversite Yönetiminin 
belirleyeceği görev yerinde çalışmak zorundadır. 
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005 Teknisyen 1 
ERKEK/ 
KADIN 

Ortaöğretim 
(KPSS P94) 

* Ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak. 
* 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P94) 65 ve üzeri 
puan almış olmak. 
* Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği 
bulunmamak. 
* MEB’ten onaylı İş Makinesi Operatörlüğü Belgesine sahip olmak. 
* G sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 
* Operatörlük alanında en az 2 yıl iş deneyimi olmak. 
* Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını bitirmemiş olmak. 
* Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar Üniversite Yönetiminin 
belirleyeceği görev yerinde çalışmak zorundadır. 

006 Teknisyen 1 
ERKEK/ 
KADIN 

Ön Lisans 
(KPSS P93) 

* Yükseköğretim Kurumlarının Biyokimya veya Gıda Teknolojisi Ön 
Lisans programından mezun olmak. 
* Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği 
bulunmamak. 
* Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş ) yaşını bitirmemiş olmak. 
* 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P93) 65 ve üzeri 
puan almış olmak. 
* Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar Üniversite Yönetiminin 
belirleyeceği görev yerinde çalışmak zorundadır. 

007 Teknisyen 1 
ERKEK/ 
KADIN 

Ön Lisans 
(KPSS P93) 

* Yükseköğretim Kurumlarının Kimya Teknolojisi veya Laboratuvar 
Teknolojisi 
Ön Lisans programından mezun olmak. 
* Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği 
bulunmamak. 
* Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş ) yaşını bitirmemiş olmak. 
* 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P93) 65 ve üzeri 
puan almış olmak. 
* Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar Üniversite Yönetiminin 
belirleyeceği görev yerinde çalışmak zorundadır. 

008 Teknisyen 2 
ERKEK/ 
KADIN 

Ön Lisans 
(KPSS P93) 

* Yükseköğretim kurumlarının Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans 
bölümünden mezun olmak. 
* 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P93) 65 ve üzeri 
puan almış olmak. 
* Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği 
bulunmamak. 
* Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş ) yaşını bitirmemiş olmak. 
* Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar Üniversite Yönetiminin 
belirleyeceği görev yerinde çalışmak zorundadır. 

009 
Koruma ve 
Güvenlik 
Görevlisi 

13 ERKEK 
Ortaöğretim 
(KPSS P94) 

* Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak. 
* 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P94) 60 ve üzeri 
puan almış olmak. 
* Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak. 
* Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını bitirmemiş olmak. 
* 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu 
maddesinde sayılan şartlara haiz olmak. 167 cm den kısa olmamak ve 
bunu belgelendirmek. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki 
rakamı ile kilosu arasındaki fark 20 kilodan az ya da fazla olmamak. 
(Tartılma ve ölçülme çıplak ayakla olmak kaydıyla, Sağlık 
kuruluşlarından belgelendirilmelidir.) 
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* Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son 
başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel 
güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak (Son başvuru tarihi 
itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 ay kalmış özel güvenlik 
görevlisi kimlik kartı). 
* Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak. 
* Güvenlik görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığını 
sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek. 
* Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar Üniversite Yönetiminin 
belirleyeceği görev yerinde çalışmak zorundadır. 

010 
Koruma ve 
Güvenlik 
Görevlisi 

2 KADIN 
Ortaöğretim 
(KPSS P94 

* Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak. 
* 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P94) 60 ve üzeri 
puan almış olmak. 
* Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş ) yaşını bitirmemiş olmak. 
* 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu 
maddesinde sayılan şartlara haiz olmak. 160 cm den kısa olmamak ve 
bunu belgelendirmek. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki 
rakamı ile kilosu arasındaki fark 15 kilodan az ya da fazla olmamak. 
(Tartılma ve ölçülme çıplak ayakla olmak kaydıyla, Sağlık 
kuruluşlarından belgelendirilmelidir.) 
* Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son 
başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel 
güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak (Son başvuru tarihi 
itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 ay kalmış özel güvenlik 
görevlisi kimlik kartı). 
* Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak. 
* Güvenlik görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığını 
sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek. 
* Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar Üniversite Yönetiminin 
belirleyeceği görev yerinde çalışmak zorundadır. 

011 

Destek 
Personeli 
(Temizlik 
Personeli) 

5 KADIN 
Ortaöğretim 
(KPSS P94) 

* Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak. 
* 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P94) 60 ve üzeri 
puan almış olmak. 
* Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 40 (kırk) yaşını bitirmemiş olmak. 
* Temizlik görevlisi olarak çalışabileceğini gösterir devlet 
hastanelerinden sağlık kurulu raporunu belgelemek. 
* Üniversitemizin tüm yerleşke ve birimlerinde bulunan bütün 
akademik ve idari birimlerindeki tüm temizlik işlerinde çalışmayı kabul 
etmek. 
* Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar Üniversite Yönetiminin 
belirleyeceği görev yerinde çalışmak zorundadır. 

012 

Destek 
Personeli 
(Temizlik 
Personeli) 

10 ERKEK 
Ortaöğretim 
(KPSS P94) 

* Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak. 
* 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P94) 60 ve üzeri 
puan almış olmak. 
* Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak. 
* Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 40 (kırk) yaşını bitirmemiş olmak. 
* Temizlik görevlisi olarak çalışabileceğini gösterir devlet 
hastanelerinden sağlık kurulu raporunu belgelemek. 
* Üniversitemizin tüm yerleşke ve birimlerinde bulunan bütün 
akademik ve idari birimlerindeki tüm temizlik işlerinde çalışmayı kabul 
etmek. 
* Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar Üniversite Yönetiminin 
belirleyeceği görev yerinde çalışmak zorundadır. 
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BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR: 
Genel Şartlar : 
 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 
 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
 657 sayılı Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı 

yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. 
 Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler 

başvuruda bulunamaz. 
 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak 

istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca 
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile 
belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 
(bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. 

 KPSS B grubu sınavlarından; Lisans mezunları için 2020 KPSS P3 puanı, Ön lisans 
mezunları için 2020 KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS P94 puanı esas 
alınacaktır. 

 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe 
alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, 
işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde 
hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir. 

 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması 
ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv 
araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna göre sözleşme imzalanacaktır. 

Özel Şartlar:  
1- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak ve 

belgelendirmek (Asil listeye giren adayların atama için bu belgeleri ibraz edecekleri zaman 
belgelerin geçerlilik sürelerinin dolmamış olması gerekir). 

2- Koruma ve Güvenlik Görevlisi 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik 
Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak. 

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 
olmak. 

4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması. 
5- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine 

getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir. 
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI: 
Başvuru Tarihi : 13.12.2021  
Son Başvuru Tarihi  : 27.12.2021 
 Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, başvuruda 

bulunduğu pozisyonun pozisyon kodunu belirteceklerdir. Birden fazla pozisyona başvuran 
adayların başvuruları ile pozisyon kodu belirtilmemiş başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma 
hakkına sahiptir. 

 Adaylar başvurularını ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) 
gün içinde (son gün mesai saati bitimine kadar) Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü Personel 
Daire Başkanlığı Rahva Yerleşkesi BİTLİS adresine şahsen yapacaktır. Süresi içerisinde 
yapılmayan ya da eksik belge ile yapılan başvurular ile faks, internet veya posta ile yapılacak 
başvurular işleme alınmayacaktır. 
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BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER: 
1-Fotoğraflı başvuru formu (https://www.beu.edu.tr/birimicerik.aspx?id=8&icid=2168 )  
2-Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi. 
3-Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf. 
4-Diploma veya Mezuniyet Belgesin aslı veya onaylı örneği (e-Devletten alınabilir).  
5-2020 yılı KPSS sınav sonuç belgesi (Barkod sorgulaması yapılacaktır). 
6-Başvurulan unvanda isteniyorsa iş tecrübesini gösterir onaylı belge.  
7-Sabıka Kaydı/Adli Sicil Belgesi (e-Devletten temin edilebilir.) 
8-Askerlik Durum Belgesi(e-Devletten temin edilebilir.)  
9-Onaylı Hizmet Belgesi. 
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI: 
 Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan 

sıralaması esas alınarak,  sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için 
gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman başvuru bitimi tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş 
günü içerisinde Üniversitemizin http://www.beu.edu.tr adresinde ilan edilecektir. 

 Atanmaya hak kazanan adayların sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (onbeş) gün 
içinde (son gün mesai saati) bitimine kadar Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire 
Başkanlığına şahsen başvuru yapması gerekmektedir. Bu süre içerisinde başvuru yapmayan 
adaylar atama hakkından feragat etmiş sayılacaktır. 

 Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan veya aranan şartları taşımadığı tespit 
edilenlerin yerine yedeklerden sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. 

 Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin 
sözleşmeleri feshedilecek olup idaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel 
yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

 İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. 
 Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit 

olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır. 
 Her pozisyonun dört katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru 

olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine, ilan edilen yedekler 
sırası ile çağırılacaktır. 

 İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. 
 Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. 
 Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 
NOT: Atamaya hak kazanan asil ve yedek adaylardan atamaya esas olmak üzere tam 

teşekküllü hastaneden sağlık raporu istenecektir. 
Adres: Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Rektörlük Binası 

Rahva Kampüsü Bitlis - Türkiye 
Detaylı Bilgi İçin  : 0434 222 00 00 
Dahili: 1502–1504-1515-1516 
Mail Adresi: personeldairesi@beu.edu.tr 
 12084/1-1 
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Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI 

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanunu’nun 50/d maddesi ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca “Araştırma Görevlisi” ve “Öncelikli Alan Araştırma 
Görevlisi” ile “Öğretim Görevlisi” alımı yapılacak olup ayrıntılı bilgi aşağıya çıkarılmıştır. 

NOT: “ 20211219 , 20211220, 20211223, 20211224 numaralı” ilanlara “Öncelikli Alan 
kapsamında Araştırma Görevlisi” alım yapılacaktır. 

SINAV TAKVİMİ 
Duyuru Başlama Tarihi Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih 
Son Başvuru Tarihi 30.12.2021 (Mesai Bitimine kadar) 
Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi 06.01.2022 
Giriş Sınavı Tarihi 13.01.2022 
Sonuç Açıklama İlan Tarihi 20.01.2022 
Sonuçların İlan Edileceği İnternet 
Adresi https://www.gtu.edu.tr 

Başvuru Şekli 
Şahsen veya Posta ile (Postadaki gecikmelerden ve 
eksik belgelerden Kurumumuz sorumlu değildir.) 
Başvurular ilgili birimlere yapılacaktır. 

 

BAŞVURU ADRESLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ 

BİRİM ADI ADRES TELEFON 
NUMARASI 

Mühendislik Fakültesi 
Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 
- Mühendislik Fakültesi Dekanlığı 
Gebze/KOCAELİ 

(0262) 605 26 45 

Mimarlık Fakültesi 
Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 
- Mimarlık Fakültesi Dekanlığı 
Gebze/KOCAELİ 

(0262) 605 16 16 

Havacılık ve Uzay Bilimleri 
Fakültesi 

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 
- Havacılık ve Uzay Bilimleri 
Fakültesi Dekanlığı Gebze/KOCAELİ 

0530 340 63 90 

Rektörlük/Yabancı Diller 
Bölüm Başkanlığı 

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 
- Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı 
Gebze/KOCAELİ 

(0262) 605 18 75 

İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER 
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

İLAN NO BÖLÜM ANABİLİM 
DALI 

KADRO 
UNVANI 

KADRO 
SAYISI 

KADRO 
DERECESİ 

ALES 
PUANI 

DİL 
PUANI ÖZEL ŞARTLAR 

20211218 Harita 
Mühendisliği Kartografya Araştırma 

Görevlisi 1 7 70 65 

Harita, Geomatik veya 
Jeodezi ve Fotogrametri 

Mühendisliği Bölümü 
Lisans mezunu olmak ve 

bu anabilim dallarının 
birinde veya Uzaktan 

Algılama ve Coğrafi Bilgi 
Sistemleri Anabilim 
dalında tezli yüksek 

lisans yapıyor olmak ve 
ders aşamasında olup tez 
konusu almamış olmak. 
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20211219 
Bilgisayar 

Mühendisliği 

Bilgisayar 
Donanımı 
(Öncelikli 

Alan) 

Araştırma 
Görevlisi 

1 7 70 65 

Lisans Eğitimini 
Bilgisayar 

Mühendisliğinde 
tamamlamış olup, 

Bilgisayar Mühendisliği 
alanında yüksek lisans 
yapıyor olmak ve tez 
konusu belirlememiş 

olmak. 

20211220 
Bilgisayar 

Mühendisliği 

Bilgisayar 
Yazılımı 
(Öncelikli 

Alan) 

Araştırma 
Görevlisi 

1 7 70 65 

Lisans Eğitimini 
Bilgisayar 

Mühendisliğinde 
tamamlamış olup, 

Bilgisayar Mühendisliği 
alanında yüksek lisans 
yapıyor olmak ve tez 
konusu belirlememiş 

olmak. 

20211221 Biyomühendislik Biyomekanik 

Öğretim 
Görevlisi 

(Uygulamalı 
Birim) 

1 7 70 80 

Biyomühendislik veya 
Kimya Mühendisliği lisans 
ve yüksek lisans mezunu 
olmak, PCR,HPLC, GC-
MS cihazlarından en az 

birinin kullanım 
tecrübesine en az iki (2) 

yıl sahip olduğunu 
belgelendirmek 

MİMARLIK FAKÜLTESİ 

İLAN NO BÖLÜM 
ANABİLİM 

DALI 
KADRO 
UNVANI 

KADRO 
SAYISI 

KADRO 
DERECESİ 

ALES 
PUANI 

DİL 
PUANI 

ÖZEL ŞARTLAR 

20211222 Mimarlık Bina Bilgisi 
Araştırma 
Görevlisi 

1 7 70 65 

Mimarlık Bölümü 
lisans mezunu 

olmak, 
Bina Bilgisi (Mimari 
Tasarım) Alanında 
tezli yüksek lisans 

yapıyor olmak. 

20211223 Mimarlık 
Mimarlık Tarihi 

(Öncelikli 
Alan) 

Araştırma 
Görevlisi 

1 7 70 65 

Mimarlık Bölümü 
lisans mezunu 

olmak, 
Mimarlık Tarihi 
Alanında tezli 
yüksek lisans 
yapıyor olmak. 
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20211224 Mimarlık 
Yapı Bilgisi 
(Öncelikli 

Alan) 

Araştırma 
Görevlisi 1 7 70 65 

Mimarlık Bölümü 
lisans mezunu 

olmak, 
Yapı Bilgisi Alanında 

tezli yüksek lisans 
yapıyor olmak veya 

doktora ders 
aşamasında olmak. 

20211225 
Şehir ve 
Bölge 

Planlama 
Şehircilik Araştırma 

Görevlisi 1 7 70 65 

Şehir ve Bölge 
Planlama Bölümü 

lisans mezunu 
olmak ve Şehir ve 
Bölge Planlama 

alanı veya bu alan 
ile ilişkili bir alanda 
tezli yüksek lisans 

yapıyor olmak. 
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

İLAN NO BÖLÜM ANABİLİM 
DALI 

KADRO 
UNVANI 

KADRO 
SAYISI 

KADRO 
DERECESİ 

ALES 
PUANI 

DİL 
PUANI ÖZEL ŞARTLAR 

20211226 Uçak 
Mühendisliği 

Uçak 
Mühendisliği 

Araştırma 
Görevlisi 2 7 70 65 

Lisans Eğitimini Uçak 
Mühendisliği, Uzay 
Mühendisliği veya 

Makine 
Mühendisliğinde 

tamamlamış olup bu 
alanlarda yüksek 

lisans yapıyor olmak. 
REKTÖRLÜK 

İLAN NO BÖLÜM ANABİLİM 
DALI 

KADRO 
UNVANI 

KADRO  
SAYISI 

KADRO 
DERECESİ 

ALES 
PUANI 

DİL 
PUANI ÖZEL ŞARTLAR 

20211227 Yabancı 
Diller  - 

Öğretim 
Görevlisi 

(Ders 
Verecek) 

2 7 70 85 

İngiliz Dili Eğitimi, 
İngilizce 

Öğretmenliği, İngiliz 
Dili ve Edebiyatı (*), 
Amerikan Kültürü 
ve Edebiyatı (*), 

İngiliz Dil Bilimi (*), 
İngilizce Mütercim 

Tercümanlık (*) 
veya Çeviribilim 

(İngilizce) (*) 
bölümlerinin 

herhangi birinden 
lisans mezunu 
olmak ve bu 

anabilim dallarının 
birinde tezli yüksek 

lisans yapmış 
olmak ve Eğitim-

öğretim 
kurumlarında en az 

1 (bir) yıl ders 
verme tecrübesine 

sahip olmak. 
(*) Pedagojik 
formasyona sahip 
olmak şartı aranır. 
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GENEL ŞARTLAR (İlgili Yönetmelik Madde 6) 
1-a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları 

taşımak, 
b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 

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

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

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

4) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi 
kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı 
dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu 
yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; 
yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde 
istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu 
tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az (Değişik ibare:RG-18/5/2021-
31485) 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma 
şartı aranır. 

5) Yükseköğretim kurumları, bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadro ilanlarında 
lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ait bilimsel, nesnel ve denetlenebilir 
koşullar dışında belirli bir adayı tanımlayan özel şartlar koyamazlar. 

6) İlanlarda, alanında tecrübe sahibi olmak şartının, hangi öğrenim düzeyinden sonrasına 
ait olduğu, belirli bir adayı tanımlamayacak şekilde belirtilir. 

Öncelikli alanlardaki araştırma görevlisi kadrolarına atamalar 
(Ek:RG-18/5/2021-31485) Araştırma üniversiteleri ile aday araştırma üniversitelerine 

Yükseköğretim Kurulu tarafından her yıl belirlenen öncelikli alanlara atanmak üzere 
Yükseköğretim Kurulunun tahsis edeceği araştırma görevlisi kadroları için adayların başarı 
sırasının belirlenmesinde ALES puanının %40’ı, lisans mezuniyet notunun %15’i, yabancı dil 
puanının %30’u ve giriş sınavı notunun %15’i dikkate alınır. Araştırma üniversiteleri ile aday 
araştırma üniversitelerinin Yükseköğretim Kurulu tarafından tahsis edilen öncelikli alan araştırma 
görevlisi kadrolarıyla ilgili sınava çağrılacak aday sayısı, ilan edilen kadronun üç katını geçemez. 

MADDE 15 – (1) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadroları için Cumhurbaşkanı 
kararıyla belirlenen ilave atama izinlerinin en fazla yüzde yirmisi kadar ilave atama izni, 
Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda araştırma görevlisi kadrosunda 
lisansüstü eğitim yaptırılması amacıyla yükseköğretim kurumlarına tahsis edilebilir. Bu kapsamda 
ilan edilen araştırma görevlisi kadroları için, bu Yönetmelik uyarınca yapılacak ön değerlendirme 
sonucunda giriş sınavına katılmaya hak kazananlar için, giriş sınavı sözlü olarak yapılır. Sözlü 
giriş sınavı jürisi en az bir öğretim üyesi başka bir devlet üniversitesinden olmak üzere üç öğretim 
üyesinden oluşur. Sözlü sınav sonucu 70 puanın altında puan alanlar, nihai değerlendirme 
aşamasına geçemezler. Bu Yönetmelik uyarınca yapılan değerlendirme sonucu başarılı olanların 
atamaları yürürlükteki mevzuat uyarınca yapılır. 
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ÖZEL ŞARTLAR - 1 (İlgili Yönetmelik Madde 7): 
1) Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli 

yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. 
2) Yükseköğretim kurumlarında tıpta uzmanlık ve tıpta yan dal uzmanlık eğitimi 

yapmakta olan tabip veya uzman tabip araştırma görevlileri, uzmanlık eğitimlerini 
tamamladıklarında uzman olduklarının Sağlık Bakanlığına bildirildiği tarihten sonraki ilk Devlet 
Hizmeti Yükümlülüğü Kurası sonuçlarının kurumlarına tebliğ edildiği tarihe kadar kurumları ile 
ilişikleri kesilmeksizin araştırma görevlisi olarak görev yapmaya devam ederler. 

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

4) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık 
alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans 
derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl 
tecrübe sahibi olmak şartı aranır. 

ÖZEL ŞARTLAR - 2 (İlgili Yönetmeliğin Genel Şartlar başlıklı 6 ncı maddesin in 2 nci 
fıkrası kapsamında; asgari Yabancı Dil Puanlarının Belirlenmesi): 

Üniversitemiz Senatosunun 16/07/2020 tarih ve 2020/15-11 sayılı Kararı uyarınca, 
Fakülte/Enstitü/Bölümlerimiz için hizalarında gösterilen asgari yabancı dil puanları belirlenmiştir. 

MUAFİYET (ilgili Yönetmelik Madde 14): 
1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya 

da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim 
Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında 
öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 

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

BAŞVURUDA İSTENILEN BELGELER 
Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar için istenilen belgeler: 
1) Dilekçe (Başvuruda bulunulan Birim, Anabilim Dalı, İlan Numarası, İletişim Adresi, 

Telefon Numarası, E-mail Adresine İlişkin Beyanın Dilekçede Belirtilmesi Şarttır.) 
2) Özgeçmiş 
3) Lisans ve Lisansüstü diplomaları veya Geçici Mezuniyet Belgesi ile yurt dışından 

alınmış diplomalar için YÖK denklik belgeleri (Aslı veya onaylı kopyası) yada (e-Devlet kabul 
edilir) 

4) Merkezi Sınav (ALES) Sonuç Belgesinin Fotokopisi veya İnternet Çıktısı , Muaf 
Adaylar İçin ise Hizmet Belgesi  

5) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
6) Lisans Not Transkripti (Aslı veya (Onaylı kopyası) veya (e-Devlet kabul edilir) 
7) Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenci Belgesi (Onaylı kopyası) veya (e-Devlet kabul 

edilir) 
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8) Yüksek Lisans veya Doktora Not Transkripti (Onaylı kopyası) veya (e-Devlet kabul 
edilir) 

9) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya 
eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesinin çıktısı 

10) Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet kabul edilir) 
11) Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-Devlet kabul edilir) 
Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar için istenilen belgeler: 
1) Dilekçe (Başvuruda bulunulan Birim, Anabilim Dalı, İlan Numarası, İletişim Adresi, 

Telefon Numarası, E-mail Adresine İlişkin Beyanın Dilekçede Belirtilmesi Şarttır.) 
2) Özgeçmiş 
3) Lisans ve Lisansüstü diplomaları veya Geçici Mezuniyet Belgesi ile yurt dışından 

alınmış diplomalar için YÖK denklik belgeleri (Aslı veya onaylı sureti ) ya da (e-Devlet kabul 
edilir) 

4) Merkezi Sınav (ALES) Sonuç Belgesinin Fotokopisi veya İnternet Çıktısı , Muaf 
Adaylar İçin ise Hizmet Belgesi  

5) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
6) Lisans Not Transkripti (Aslı veya Onaylı kopyası) veya (e-Devlet kabul edilir) 
7) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya 

eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesinin çıktısı 
8) Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet kabul edilir) 
9) Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-Devlet kabul edilir) 
10) İlan niteliğinde özel şart olması hâlinde özel şarta ilişkin belgeler. 
11) Tecrübe belgesi istenilen kadrolarda bu durumu kanıtlayan resmi ya da özel 

kuruluşlardan alınmış belgeler. (Aslı veya onaylı sureti) 
12) Pedagojik Formasyon Belgesi  
DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR 
1- Adaylar, Üniversitemizce Eş Zamanlı Olarak Yayınlanan İlanlardan Yalnızca 1 (bir) 

Kadroya Başvuruda Bulunabilirler. Birden Fazla Kadroya Başvuruda Bulunan Adayların Tüm 
Başvuruları Geçersiz Sayılacaktır. 

2- Adaylar, son başvuru tarihi olarak belirtilen günün mesai saati bitimine kadar, bu 
ilanda belirtilen başvuru adreslerine belgelerini teslim etmekle yükümlüdür. Postada yaşanan 
gecikmelerden eksik belgelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. İlanda belirtilen koşulları 
taşımayan, ilgili birimlere yapılmayan veya süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan 
başvurular işleme alınmayacaktır. 

3- Başvuruda istenilen belgeler başlığı altında “onaylı kopyası” şeklinde talep edilen 
belgelerin herhangi bir Resmî Kurumca aslı gibidir yapılarak onaylanması yeterlidir. e Devlet 
Kapısı (www.turkiye.gov.tr)'dan Alınan Kare Kodlu Mezuniyet Belgesi, Öğrenci Belgesi ve Adli 
Sicil Kaydı Belgelerinin Doğruluğu Teyit Edilmek Şartıyla Geçerli Olabilecektir. 

4- İlan başvuru süreci ile nihai değerlendirme sonuçlarının yayımlanmasına istinaden 
kadro hakkı kazanan asil ve yedek adayların atanma sürecine ilişkin Üniversitemiz web 
sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat 
yapılmaz. 

 12161/1-1 
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Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarda istihdam edilmek 
üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca daimi statüde Öğretim Üyesi ve Öncelikli 
Alan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlgili Kanunun 23., 24/e ve 26. maddelerinde belirtilen şartlar 
için web sayfamızda yer alan “Gebze Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama 
Koşulları Yönergesi”ne haiz adaylar başvuru yapabilir. 

NOT: “ 20211206” ve“20211207”numaralı”ilanlara “ ÖNCELİKLİ ALAN”kapsamında 
Dr. Öğretim Üyesi alımı yapılacaktır. 

İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER 
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

İlan 
Numarası Bölüm Anabilim Dalı K. Unvanı Adedi Açıklama 

20211201 Bilgisayar 
Mühendisliği 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

Kuramsal Temelleri 
Profesör 1 

Yapısal ve algoritmik çizge kuramı, kestirim 
algoritmaları, bilgisayar ve iletişim ağları, 
algoritmalar ve hesaplama kuramı, optimizasyon 
ve teknikleri konularında akademik çalışmalar 
yapmış olmak ve doçentlik derecesini bu 
alanlarda almış olmak. (*) 

20211202 Biyomühendislik Biyomekanik Doçent 1 

Biyomekanik ve Biyomedikal Mühendislik 
alanlarında lisansüstü çalışmalar yapmış olmak 
ve tıbbi cihazların geliştirilmesi üzerine bilimsel 
çalışmalar ve projeler yapmış olmak. (*) 

20211203 Elektronik 
Mühendisliği Elektronik Dr. Öğr. 

Üyesi 1 
Tümleşik devrelerde güvenlik, analog/sayısal 
tümdevre tasarımı ve gömülü sistemler 
konularında bilimsel çalışmaları olmak. (*) 

20211204 Biyomühendislik Biyomalzeme Dr. Öğr. 
Üyesi 1 

Biyomühendislik veya Kimya Mühendisliği lisans 
derecesine sahip olup, Biyomühendislik Anabilim 
Dalında doktora derecesini almış olmak.(*) 

20211205 İnşaat 
Mühendisliği Hidrolik Dr. Öğr. 

Üyesi 1 
İnşaat Mühendisliği alanında doktora derecesine 
sahip olmak ve Hidrolik Anabilim Dalında yayınlar 
ve projeler yapmış olmak.(*) 

20211206 Bilgisayar 
Mühendisliği 

Bilgisayar Yazılımı 
(Öncelikli Alan) 

Dr. Öğr. 
Üyesi 1 

Bilgisayar Mühendisliği alanında lisans eğitimini 
tamamlamış olmak. Bilgisayar Yazılımı alanında 
yayınlar yapmış olmak. (*) 

20211207 Bilgisayar 
Mühendisliği 

Bilgisayar Donanımı 
(Öncelikli Alan) 

Dr. Öğr. 
Üyesi 1 

Bilgisayar Mühendisliği alanında lisans eğitimini 
tamamlamış olmak. Bilgisayar Donanımı alanında 
yayınlar yapmış olmak. (*) 

TEMEL BİLİMLER FAKÜLTESİ 

İlan 
Numarası Bölüm Anabilim Dalı K. Unvanı Adedi Açıklama 

20211208 
Moleküler 
Biyoloji ve 
Genetik 

Genel Biyoloji Doçent 1 

Biyoloji Bölümü lisans Mezunu olmak. 
Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalında 
Doktora yapmış ve Moleküler Biyoloji ve 
Genetik alanında doçentlik ünvanı almış 
olmak. Sentetik Biyoloji alanında çalışmalar 
yapmış olmak.(*) 

20211209 Kimya Analitik Kimya Dr. Öğr. 
Üyesi 1 

Kimya Bölümü lisans mezunu olmak. Kimya 
Alanında Doktora yapmış olmak. Radikal 
kimyası alanında araştırmalar yapmış olmak.(*) 

20211210 Matematik Matematiğin 
Temelleri ve Lojik 

Dr. Öğr. 
Üyesi 1 

Matematik alanında doktora yapmış olmak ve 
Matematiğin Temelleri veya Lojik Programlama 
alanlarında uluslararası çalışmaları bulunmak.(*) 
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MİMARLIK FAKÜLTESİ 
İlan 

Numarası Bölüm Anabilim Dalı K. Unvanı Adedi Açıklama 

20211211 Şehir ve Bölge 
Planlama Şehircilik Doçent 1 

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü lisans mezunu 
olup, aynı bölümde yüksek lisans ve doktora 
programlarından mezun olmak; gayrimenkul 
piyasaları üzerine uzmanlaşıp aynı alanda 
yayınlar yapmış olmak. (*) 

20211212 Şehir ve Bölge 
Planlama Şehircilik Doçent 1 

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü lisans mezunu 
olup, aynı bölümde yüksek lisans ve doktora 
programlarından mezun olmak; Coğrafi Bilgi 
Sistemleri ve sayısal yöntemler kullanarak 
bilimsel yayınlar yapmış olmak (*) 

20211213 Şehir ve Bölge 
Planlama Şehircilik Dr. Öğr. 

Üyesi 1 

Peyzaj Mimarlığı lisans mezunu olmak, 
yükseklisans ve doktora çalışmalarını Şehir ve 
Bölge Planlama alanında Kentsel Tasarım 
konuları üzerinde tamamlamış olmak. 

İŞLETME FAKÜLTESİ 
İlan 

Numarası Bölüm Anabilim Dalı K. Unvanı Adedi Açıklama 

20211214 İktisat İktisat Politikası Profesör 1 

Doçentliğini makro iktisat alanında almış 
olmak. Ekonomik büyüme, vergi düzleştirme ve 
cari açık konularında uluslararası çalışmaları 
bulunmak. (*) 

20211215 İktisat İktisat Politikası Dr. Öğr. 
Üyesi 1 Makroiktisat ve Finans konularında çalışmalar 

yapmış olmak.(*) 
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

İlan 
Numarası Bölüm Anabilim Dalı K. Unvanı Adedi Açıklama 

20211216 Uçak 
Mühendisliği Uçak Mühendisliği Dr. Öğr. 

Üyesi 1 

Uçak Mühendisliği lisans mezunu olmak. 
Uçak/Uçak ve Uzay Mühendisliği alanında 
doktora yapmış olmak. SCI kapsamında 
uluslararası yayınları olmak. (*) 

YER VE DENİZ BİLMLERİ ENSTİTÜSÜ 
İlan 

Numarası Bölüm Anabilim Dalı K. Unvanı Adedi Açıklama 

20211217 - Yer ve Deniz 
Bilimleri Doçent 1 Kuvaterner Jeolojisi ve Jeokronolojisi üzerine 

çalışmalarda bulunmak. (*) 
(*) 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara 
İlişkin Yönetmelik” in, 8. maddesinin 7. fıkrası uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak. 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 
• Başvuru dilekçesi (Üniversitemiz web ana sayfasında link verilmek suretiyle 

yayımlanacaktır.) 
• Nüfus cüzdan fotokopisi ve 6 (altı) adet fotoğraf (Doktor Öğretim Üyesi başvuruları için 

1 (bir) adet fotoğraf) 
• YÖK formatında özgeçmiş ve eserler listesi 
• Lisans ve Lisansüstü diplomaları ile yurt dışından alınmış diplomalar için YÖK denklik 

belgeleri *(onaylı kopyası) ya da (e-Devlet kabul edilir) 
• Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular için doçentlik belgesi * (onaylı kopyası), 
• Yabancı dil belgesi(e-Devlet kabul edilir) 
• AYDEK başvuru sonucu ** (onaylı kopyası), 
• “Başvuruda İstenilen Belgeler”den oluşan 1 (bir) takım basılı dosya ile 1 (bir) adet USB 

Bellek/CD/DVD (Makaleler, Bildiriler, Kitap bölümleri, vb. eserlerin tam metni ve eserlere 
yapılan atıflar-eser listesine göre numaralandırılmış) (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca 
araştırma eserini belirteceklerdir.) 
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Başvuru süresi, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür. Son 
başvuru tarihi resmî tatile denk geldiği takdirde bir sonraki iş gününün mesai saati bitimine kadar 
şahsen ya da kargo/posta yolu ile başvuru yapılabilecektir. 

Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracak adayların; “Başvuruda İstenilen Belgeler”den 
oluşan 1 takım basılı dosyayla birlikte yine istenilen belgelerin de içinde yer alacağı, bilimsel 
eserlerden oluşan (makale, tez, kitap vs.) 1 adet USB Bellek, CD veya DVD’ yi (toplam: 1 takım 
basılı başvuru evrakları + 1 adet USB Bellek, CD veya DVD) dilekçe ekinde Üniversitemiz 
“Personel Dairesi Başkanlığı”na şahsen teslim etmeleri ya da kargo/posta ile ulaştırmaları 
gerekmektedir. 

Profesör adayları, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 14. 
maddesi gereğince dilekçelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir. 

Ayrıca, sadece Profesör ve Doçent kadrolarına başvuran adayların, dijital ortamda (USB 
Bellek, CD veya DVD) hazırlanan eserleri ile başvuru evraklarını, link halinde (Örnek: Google 
Drıve) personel@gtu.edu.tr adresine mail yoluyla göndermesi gerekmektedir. 

Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; “Başvuruda İstenilen Belgeler”den 
oluşan 1 takım basılı dosyayla birlikte yine istenilen belgelerin de içinde yer alacağı, bilimsel 
eserlerden oluşan (makale, tez, kitap vs.) 1 adet USB Bellek, CD veya DVD’ yi (toplam: 1 takım 
basılı başvuru evrakları + 1 adet USB Bellek, CD veya DVD) dilekçe ekinde Üniversitemiz ilgili 
Fakülte Dekanlığı ve Enstitü Müdürlüğü’ne şahsen teslim etmeleri ya da kargo/posta ile 
ulaştırmaları gerekmektedir. 

Ayrıca, Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvuran adayların, dijital ortamda (USB Bellek, 
CD veya DVD) hazırlanan eserleri ile başvuru evraklarını, link halinde (Örnek: Google Drıve) 
ilgili fakülte ya da enstitünün adresine mail yoluyla göndermesi gerekmektedir. İlgili fakülte ya 
da enstitünün mail adresleri Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur. 

(**) Başvurunun kabul edilmesi için GTÜ Akademik Yükseltme ve Değerlendirme 
Kurulu’nun (AYDEK) Çalışma Usul ve Esasları uyarınca ilgili kadro asgari koşullarının 
sağlandığına dair olumlu görüşü gerekmektedir. AYDEK başvurusunda bulunacak adayların 
başvuruları, anılan esaslar kapsamında kadro ilanı yayınlandıktan sonra kadroya başvuru öncesi 
veya başvuru sırasında Üniversitemiz Rektör Yardımcılığı’na yapılabilecektir. AYDEK Başvuru 
Dilekçesi ve AYDEK Başvuru Formu, ilanımızla eş zamanlı olarak Üniversitemiz web ana 
sayfasında link verilmek suretiyle yayımlanacaktır. AYDEK Başvuru Dilekçesi ve AYDEK 
Başvuru Formu elden veya posta yolu ile Rektör Yardımcılığına iletilecektir. AYDEK Başvuru 
Dilekçesi ekinde yer alan diğer evraklar ise https://abl.gtu.edu.tr/dogrulama/Dogrula 
/OturumAc?git=/aydek/ linkinden sisteme online olarak yüklenecektir. İhtiyaç duyulması halinde; 
AYDEK sürecine ilişkin adayları ilgilendiren tüm bilgilendirmeler için Üniversitemiz Rektör 
Yardımcılığı ile iletişime geçilmelidir. (İrtibat numarası: (0262) 605 15 35 – ( 0262) 605 29 97) 

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR 
1) Adaylar son başvuru tarihi olarak belirtilen günün mesai saati bitimine kadar, bu ilanda 

belirtilen başvuru adreslerine belgelerini teslim etmekle yükümlüdür. Postada yaşanan 
gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. İlanda belirtilen koşulları taşımayan, ilgili 
birimlere yapılmayan veya süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular 
işleme alınmayacaktır. 

2) (*) Başvuruda istenilen belgeler başlığı altında “onaylı kopyası” şeklinde talep edilen 
belgelerin herhangi bir Resmî Kurumca aslı gibidir yapılarak onaylanması yeterli olup e-Devlet 
kapısı(www.turkiye.gov.tr)'dan alınan kare kodlu belgeler doğruluğu teyit edilmek şartıyla geçerli 
olabilecektir. 

3) İhtiyaç duyulması halinde; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm 
bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasındanhttps://www.gtu.edu.tr yapılacak olup, ayrıca 
yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

 12162/1-1 
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Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

KURUM/TEŞKİLAT: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

UNVAN ÇALIŞTIRILACAĞI HİZMET TÜRÜ ADEDİ NİTELİK 

SÜREKLİ İŞÇİ BEDEN İŞÇİSİ (GENEL) 2 

* En az Ortaöğretim Kurumlarından mezun olmak. 

* Vardiyalı çalışmasına engel bir durumu bulunmamak. 

* Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak 

* Trabzon ili Of ilçesinde ikamet ediyor olmak. 

SÜREKLİ İŞÇİ BEDEN İŞÇİSİ (GENEL) 1 

* En az Ortaöğretim Kurumlarından mezun olmak. 

* Vardiyalı çalışmasına engel bir durumu bulunmamak. 

* Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak 

* Trabzon ili Arsin ilçesinde ikamet ediyor olmak. 

SÜREKLİ İŞÇİ BEDEN İŞÇİSİ (GENEL) 1 

* En az Ortaöğretim Kurumlarından mezun olmak. 

* Vardiyalı çalışmasına engel bir durumu bulunmamak. 

* Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak 

* Trabzon ili Maçka ilçesinde ikamet ediyor olmak. 

SÜREKLİ İŞÇİ BEDEN İŞÇİSİ (GENEL) 1 

* En az Ortaöğretim Kurumlarından mezun olmak. 

* Vardiyalı çalışmasına engel bir durumu bulunmamak. 

* Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak 

* Trabzon ili Sürmene ilçesinde ikamet ediyor olmak. 

I.BAŞVURU GENEL ŞARTLARI 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. 

2. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. 

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

almıyor olmak. 

4. İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci 

maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak. 

5. Göreve başlayacak personelin başvurduğu kadronun gerektirdiği görevleri yapmasına 

engel sağlık sorununun olmaması (fiziksel ve ruhsal) gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu 

kabul etmiş sayılacaktır. Aksi durumda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır. 
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6- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak (Yapmış, Terhis, Muaf, Tecilli) 

7- Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya 

meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 

8- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İşçi Alınmasında Uygulanan Usul ve Esaslar Hakkındaki 

Yönetmeliğin 12.maddesinin 3.bendine göre işe başlatılacak işçiler sadece noter kurasıyla 

belirlenecektir. Bu durumda önceliklilerde dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru 

sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek sıralı olarak 

doğrudan kurayla belirlenecektir. 

BİLGİLENDİRME 

1- Müracaatlar 13-17.12.2021 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılacaktır. 

2- Noter Huzurunda kura çekilişi 30.12.2021 tarihinde; saat: 14:00’de; KTÜ TV 

Stüdyosunda (Elektrik Elektronik Mühendisliği Binası) yapılacak olup https:// 

www.youtube.com/ktutv adresinden canlı yayın olarak gerçekleştirilecektir. Kura tarihi ve 

saatinde herhangi bir değişiklik olması halinde www.ktu.edu.tr internet adresinden duyuru 

yapılacak olup bu ilan tebligat niteliğinde olduğundan adaylara ayrıca herhangi bir yazılı tebligat 

yapılmayacaktır. 

3- İŞKUR tarafından gönderilen nihai listeler, noter kurası sonucu hak kazanan asıl ve 

yedek adayların listesi, işe başlayacak adaylar için istenilen belgeler https://www.ktu.edu.tr/ ve 

https://www.ktu.edu.tr/personel adreslerinden ayrıca duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ 

mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

4- Göreve başlamaya hak kazanan adaylar Atamaya Yetkili Amirin olur işlemleri 

sonucunda belirtilecek tarihte göreve başlayacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenlerin işe başlama 

işlemi geçersiz sayılacaktır. 

5- İlanda belirtilen öğrenim durumu en az Ortaöğretim olup atanmaya hak kazananların 

göreve başlayışları yapılmış olsa dahi başvurunun son günü dahil üst öğrenim bitirdiği tespit 

edilenlerin ilişikleri kesilecektir. 

• Konuya ilişkin tüm duyurular; https://www.ktu.edu.tr/ ve https://www.ktu.edu.tr/personel 

adreslerinden yapılacaktır. 

 12193/1-1 
  

 



Sayfa : 68 RESMÎ GAZETE 13 Aralık 2021 – Sayı : 31688 

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğünden: 
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemize 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 
istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 
konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" da yer alan Ek 2. maddesinin (b) 
fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas 
alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alınacaktır. 

İLAN 

KODU 
UNVANI ADET CİNSİYET ÖĞRENİM 

PUAN 

TÜRÜ 
ARANAN NİTELİKLER 

S-1 
Destek 

Personeli 
9 Erkek Lise KPSSP94 

1- Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak,  

2- Temizlik görevinin devamlı yapmasına engel 

olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak, 

3- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum 

sağlamak. 

4- Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak, 

5- 2020 KPSSP94 puanı en az 60 olmak. 

6- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış 

olmak. 

S-2 
Destek 

Personeli 
2 Kadın Lise KPSSP94 

Üniversitemiz konukevinde görevlendirilmek üzere; 

1-Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak,  

2-Temizlik görevinin devamlı yapmasına engel 

olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak, 

3-İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum 

sağlamak. 

4-2020 KPSS94 puanı en az 60 olmak. 

5-Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış 

olmak. 

S-3 Teknisyen 1 Erkek Lise KPSSP94 

1-Ortaöğretim kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve 

İklimlendirme Alanı ve Dallarından mezun olmak. 

2-2020 KPSS94 puanı en az 60 olmak. 

3-Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış 

olmak. 

NOT: Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin 
başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir. 

A. ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR 
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 
3- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,  
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4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
5- Türk Ceza Kanununun 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, milli 
savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, 
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin 
iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık 
suçlarından mahkum olmamak, 

6- Askerlik durumu itibariyle; 
a) Askerlikle ilişiği bulunmamak, 
b) Askerlik çağına gelmemiş olmak, 
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya 

yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 
7- Tüm unvanlar için 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak 

kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve fiziki engeli bulunmamak, 
(Atama yapıldıktan sonra sağlık kuruluşundan alınacak heyet raporu ile bu durumu 
belgelendirmek.) 

8- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak, 
9- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet 

sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin 
feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen 
istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak. 

10- Belirtilen öğrenim düzeyi mezunu olmak, aranan nitelikleri taşımak ve 
belgelendirmek.  

11- Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanına sahip olmak, 
12- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak, 
13- Temizlik Görevlisi olarak çalışacaklar için aşağıda belirtilen Temizlik Görevlisi İş 

Tanımında belirtilen hususlara uygun çalışma yapmak, 
14- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak, 
15- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma yapmak ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumu 

bulunmamak. 
B. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 
1- Başvuru formu (www.sirnak.edu.tr adresinden temin edilecektir.) 
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi (e-Devlet üzerinden alınan doğrulama kodlu belge kabul 

edilecektir.) 
3- Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi (e-Devlet üzerinden alınan doğrulama 

kodlu belge kabul edilecektir.)  
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4- 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi (e-Devlet üzerinden alınan doğrulama kodlu 
belge kabul edilecektir.) 

5- Sicil Kaydı belgesi  
6- Fotoğraf (1 adet) 
7- Askerlik Durum Belgesi 
Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. 

Ayrıca atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, Üniversitemiz tarafından kendilerine bir 
bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak 
talebinde bulunamayacaklardır. 

C. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI 
Başvuru Başlama Tarihi: 13.12.2021 
Başvuru Bitiş Tarihi: 27.12.2021 (Saat 17.00 mesai bitimine kadar) 
1- Başvuru tarihleri içinde www.sirnak.edu.tr internet sitesinde duyurular bölümünde 

bulunan başvuru formunun eksiksiz bir şekilde doldurulup fotoğraf yapıştırmak ve imzalamak 
suretiyle yukarıda belirtilen belgelerle birlikte Şırnak Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 
Mehmet Emin Acar Kampüsü Rektörlük Binası adresine şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. 

İnternet, faks, e-posta vb. yöntemlerle yapılan başvurular ile süresi içerisinde yapılmayan 
başvurular ve eksik belge verenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 

2- Postada yaşanan gecikmelerden dolayı Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır. 
3- Adaylar sadece tek bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana başvuru 

yapanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 
4- Başvuru formunu hatalı dolduran, eksik ya da hatalı belge ibraz edenlerin müracaatları 

kesinlikle kabul edilmeyecektir. 
D. SONUÇ 
1- Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik getiren ve 

nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. 
2- Tüm başvurular ilgili alanların KPSS puan sıralamasına göre değerlendirilecektir. 

KPSS puanı aynı olan adayların olması durumunda diploma (mezuniyet) puanına göre 
değerlendirme yapılacaktır. 

3- Atanmaya hak kazanan asıl ve yedek adaylar, ilanın başvuru süresinin bitiminden 
itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde web sayfamızdan duyurulacaktır. 

4- Her kadronun 4 (dört) katı kadar yedek aday belirlenecektir. 
5- Adaylar başvuru sonuçlarını ve işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların 

teslim edileceği yer ve zaman bilgilerini Üniversitemiz www.sirnak.edu.tr internet adresinden 
takip edebileceklerdir. 

6- Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan veya aranan şartları taşımadığı tespit 
edilenlerin yerine yedek kazananlardan puan üstünlüğüne göre atama yapılacaktır. 

7- Atanmaya hak kazanan adayların sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (on beş) gün 
içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Şırnak Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına 
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şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen adaylar 
atama hakkını kaybedecektir. (İstenilen belgeler ve gerekli bilgiler ayrıca duyurularda 
yayımlanacaktır.) 

8- Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. 
9- Yerleştirme sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) 

iş günü içinde yazılı olarak Şırnak Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta 
yolu ile yapılacaktır. İtirazlar, en fazla 10 (on) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacaktır. 
Sonucu adaya yazılı olarak bildirilecektir. Sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü 
içinde postaya verilmeyen veya şahsen teslim edilmeyen itirazlar ile dilekçesinde; T.C. kimlik 
numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayanların itirazları ve e-posta ve belgegeçer 
(faks) ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

10- Yerleşmeye hak kazanan adaylarla güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması 
sonucu olumlu olmak kaydıyla hizmet sözleşmesi imzalanacaktır. Sözleşmede belirtilen şartları 
yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.  

11- Web sitemizden yapılan ilanlar tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca 
herhangi bir tebligat yapılmayacaktır. 

E. TEMİZLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI 
Üniversitemiz mekanlarının ana girişi ve çevresi dahil; sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve 

çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak, pencere, masa, raf, aydınlatma 
armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri nemli bezle silmek, katı atıkları ve geri 
dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak ve ilgili alana taşımak, tuvaletleri günlük olarak 
sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak ve sürekli olarak temiz tutmak, kağıt havlu ve 
sıvı sabun eksildikçe tamamlamak kontrol formunu paraflamak, lavaboları sıvı temizleyici 
malzeme ile temizlemek, aynaları ve muslukları silmek, her türlü malzeme, demirbaş, makine-
teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, görevlendirildikleri birimlerde çevre düzenlemesi yapmak, 
çim biçmek ve peyzaj bakım işlerini yapmak, görevlendirildikleri birimlerde yiyecek-içecek 
servisi yapmak, görev alanındaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek, 
görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak birim yöneticileri tarafından 
verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek, tüm bu işlemler esnasında iş sağlığı ve iş güvenliği 
kurallarına uymak, kullanılan mal ve malzemelere azami özen göstermek, aynı zamanda temizlik 
malzemelerinin ilgili uygun yerlerde ve yeterince kullanmak ve muhafazasını sağlamak. 

F. İLETİŞİM 
Şırnak Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 
Telefon: 0486216 8241 Dahili 1078/1072 E-posta: personel@sirnak.edu.tr 
Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar 
İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir. 

İlanen duyurulur. 12142/1-1 
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Şırnak Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI (2021-05) 

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 

12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığınca onaylanan “Şırnak Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri 

Yönergesi” uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına öğretim üyesi 

alınacaktır. 

- Profesör adayları; Başvuru dilekçesinin ekine; 2 (iki) adet fotoğraf (Son altı ay içinde 

çekilmiş), Nüfus cüzdan fotokopisi/T.C. kimlik kartı fotokopisi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, 

Doçentlik belgelerinin e-Devlet çıktıları (asılları veya noterden ya da resmi kurumlarca 

onaylanmış nüshaları atama aşamasında talep edilecektir.), Erkek adaylar için askerlik belgesi (e-

Devletten alınan kare kodlu belgeler de kabul edilir), Adli Sicil Kaydı (Konu kısmı “Resmi 

Kurum” olarak seçilerek e-Devletten alınacaktır.), YÖK Formatında Özgeçmiş ve Eserler listesi, 

Hizmet Belgesi (naklen veya yeniden atanacak adaylar için) (Çalıştığı/Ayrıldığı kurumdan alınan 

onaylı belge veya e-Devletten alınan kare kodlu HİTAP Hizmet Dökümü), Şırnak Üniversitesi 

Akademik Personel İlk ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesine göre hazırlanmış Bilimsel 

çalışma Puan Listesi ile bilimsel eserlerinden oluşan dosyasının 1 (bir) nüshasını Fiziksel olarak, 

5 (beş) nüshasını da jüri üyelerine gönderilmek üzere elektronik ortamda (flash bellek) şahsen 

veya posta yolu ile Şırnak Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri 

gerekmektedir. 

- Doçent adayları; Başvuru dilekçesinin ekine; 2 (iki) adet fotoğraf (Son altı ay içinde 

çekilmiş), Nüfus cüzdan fotokopisi/T.C. kimlik kartı fotokopisi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, 

Doçentlik belgelerinin e-Devlet çıktıları (asılları veya noterden ya da resmi kurumlarca 

onaylanmış nüshaları atama aşamasında talep edilecektir.), Erkek adaylar için askerlik belgesi (e-

Devletten alınan kare kodlu belgeler de kabul edilir), Adli Sicil Kaydı (Konu kısmı “Resmi 

Kurum” olarak seçilerek e-Devletten alınacaktır.), YÖK Formatında Özgeçmiş ve Eserler listesi, 

Yabancı dil sınav sonuç belgesi, Hizmet Belgesi (naklen veya yeniden atanacak adaylar için) 

(Çalıştığı/Ayrıldığı kurumdan alınan onaylı belge veya e-Devletten alınan kare kodlu HİTAP 

Hizmet Dökümü), Şırnak Üniversitesi Akademik Personel İlk ve Yeniden Atanma Kriterleri 

Yönergesine göre hazırlanmış Bilimsel çalışma Puan Listesi ile bilimsel eserlerinden oluşan 

dosyasının 1 (bir) nüshasını Fiziksel olarak, 3 (üç) nüshasını da jüri üyelerine gönderilmek üzere 

elektronik ortamda (flash bellek) şahsen veya posta yolu ile Şırnak Üniversitesi Personel Daire 

Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. 

- Doktor Öğretim Üyesi adayları; Başvuru dilekçesinin ekine; 2 (iki) adet fotoğraf (Son 

altı ay içinde çekilmiş), Nüfus cüzdan fotokopisi/T.C. kimlik kartı fotokopisi, Lisans, Yüksek 

lisans, Doktora diplomalarının e-Devlet çıktıları (asılları veya noterden ya da resmi kurumlarca 
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onaylanmış nüshaları atama aşamasında talep edilecektir.), Erkek adaylar için askerlik belgesi (e-

Devletten alınan kare kodlu belgeler de kabul edilir), Adli Sicil Kaydı (Konu kısmı “Resmi 

Kurum” olarak seçilerek e-Devletten alınacaktır.), YÖK Formatında Özgeçmiş ve Eserler listesi, 

Yabancı dil sınav sonuç belgesi, Hizmet Belgesi (naklen veya yeniden atanacak adaylar için) 

(Çalıştığı/Ayrıldığı kurumdan alınan onaylı belge veya e-Devletten alınan kare kodlu HİTAP 

Hizmet Dökümü), Şırnak Üniversitesi Akademik Personel İlk ve Yeniden Atanma Kriterleri 

Yönergesine göre hazırlanmış Bilimsel çalışma Puan Listesi ile bilimsel eserlerinden oluşan 

dosyasının 1 (bir) nüshasını fiziksel olarak, 3 (üç) nüshasını da jüri üyelerine gönderilmek üzere 

elektronik ortamda (flash bellek) şahsen veya posta yolu ile ilana çıkılan kadro birimine teslim 

etmeleri gerekmektedir. 
-Müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci 

maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir. 
-Müracaat edecek adayların “Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Kriterleri Yönergesi”nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir 
-Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştığı 

kurumdan veya e-Devlet üzerinden alacakları hizmet belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir. 
-İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan müracaatlar 

dikkate alınmayacaktır. 
-İhtiyaç duyulması halinde; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm 

bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından (www.sirnak.edu.tr) yapılacak olup, ayrıca 
yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

İlan Başvuru Başlama Tarihi : 13.12.2021 
İlan Başvuru Bitiş Tarihi : 27.12.2021 mesai bitimi 
ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI 

İLAN NO BİRİM BÖLÜM 

ANABİLİM 

DALI 

/PROGRAM 

UN
VA

N 

AD
ET

 

DE
R.

 

AÇIKLAMA BAŞVURU YERİ 

ÖÜ2021/22 
İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 

Yönetim Bilişim 

Sistemleri 

Yönetim 

Bilişim 

Sistemleri 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 4 

Yönetim Bilişim 

Sistemleri alanında 

doktora yapmış olmak 

veya İktisat alanında 

Doktora yapmış olup 

Dijitalleşme alanında 

çalışması olmak. 

İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi (Şırnak 

Üniversitesi Mehmet 

Emin ACAR Kampüsü 

Yeni Mh. Cizre Cad. 

Merkez/ŞIRNAK) 

ÖÜ2021/23 
İlahiyat 

Fakültesi 

Temel İslam 

Bilimleri 
Hadis Doç. 1 1 

Temel İslam Bilimleri 

alanında doçentlik 

belgesini almış olup, 

hadis şerhçiliği alanında 

çalışmalar yapmış 

olmak. 

Personel Daire 

Başkanlığı (Şırnak 

Üniversitesi Mehmet 

Emin ACAR Kampüsü 

Yeni Mh. Cizre Cad. 

Rektörlük Binası 

Merkez/ŞIRNAK) 
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ÖÜ2021/24 
Mühendislik 

Fakültesi 
İnşaat 

Mühendisliği 
Mekanik 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 3 

İnşaat Mühendisliği 

Anabilim Dalında 

Doktora yapmış olup. 

Yapısal Optimizasyon 

alanında çalışmalar 

yapmış olmak. 

Mühendislik Fakültesi 

(Şırnak Üniversitesi 

Mehmet Emin ACAR 

Kampüsü Yeni Mh. Cizre 

Cad. Merkez/ŞIRNAK) 

ÖÜ2021/25 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Sosyal Hizmet 
Sosyal 
Hizmet 

Prof. 1 1 

Doçentliğini Sosyal 

Hizmet, Psikoloji veya 

Sosyoloji alanlarından 

birinden almış olup ilgili 

alanlardan birinde 

çalışmaları bulunmak. 

Personel Daire 

Başkanlığı (Şırnak 

Üniversitesi Mehmet 

Emin ACAR Kampüsü 

Yeni Mh. Cizre Cad. 

Rektörlük Binası 

Merkez/ŞIRNAK) 

ÖÜ2021/26 
Sağlık 

Yönetimi 
Sağlık 

Yönetimi 
Prof. 1 1 

Doçentliğini Sağlık 

Yönetimi alanında almış 

olup ilgili alanda 

çalışmaları bulunmak. 

Personel Daire 

Başkanlığı (Şırnak 

Üniversitesi Mehmet 

Emin ACAR Kampüsü 

Yeni Mh. Cizre Cad. 

Rektörlük Binası 

Merkez/ŞIRNAK) 

ÖÜ2021/27 Ebelik Ebelik 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 2 

Ebelik Alanında 

Doktorasını yapmış 

olmak. 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 

(Şırnak Üniversitesi 

Mehmet Emin ACAR 

Kampüsü Yeni Mh. Cizre 

Cad. Merkez/ŞIRNAK) 

ÖÜ2021/28 Hemşirelik Hemşirelik 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 3 

Tıbbi Biyokimya 

alanında Doktora 

yapmış olup, Kemik 

Biyokimyası ile ilgili 

çalışmaları olmak. 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 

(Şırnak Üniversitesi 

Mehmet Emin ACAR 

Kampüsü Yeni Mh. Cizre 

Cad. Merkez/ŞIRNAK) 

ÖÜ2021/29 
Güzel Sanatlar 

Fakültesi 
Müzik Müzik 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 4 

Müzik Alanında Doktora 

veya Sanatta Yeterlilik 

yapmış olmak. 

Güzel Sanatlar Fakültesi 

(Şırnak Üniversitesi 

Mehmet Emin ACAR 

Kampüsü Yeni Mh. Cizre 

Cad. Merkez/ŞIRNAK) 

ÖÜ2021/30 
Silopi Meslek 
Yüksekokulu 

Dış Ticaret Dış Ticaret 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 5 

Sayısal Yöntemler 

Alanında Doktora 

yapmış olmak. 

Silopi Meslek 

Yüksekokulu Dicle 

Mahallesi 23. Cadde 

No:3 Silopi/ 

ŞIRNAK 

 12191/1-1 
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Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden: 
2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 

Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve Öncelikli Alanlardaki Araştırma 
Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve 
Esaslar uyarınca; Üniversitemiz birimlerine Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi alınacaktır. 

Şartlar 
1- Araştırma Görevlisi kadrolarına atamalar 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi 

kapsamında yapılacak olup, Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda Lisansüstü Eğitim ve 
Öğretim Yönetmeliği ve 07.03.2017 tarihli YÖK Yürütme Kurulu Kararı gereği "Azami Öğrenim 
Sürelerini" doldurmamış olması gerekmektedir. 

2- Fakülteler ve Rektörlük bünyesindeki öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı ilan 
başvurularında adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü ya da ilan 
edilen bölüm/ana bilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü 
dikkate alınacaktır. 

3- Meslek Yüksekokulu bünyesindeki öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı ilan 
başvurularında adayın tercihine göre, ilanda belirtilen ALES puan türünü ya da lisans mezuniyeti 
hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünü kullanabilecektir. 

4- Adayların doktora tez aşamasına geçmemiş doktora öğrencisi olması gerekmektedir. 
Açıklamalar 
1- Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde 

atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir. 
2- Bir adayın sadece bir kadroya başvurma imkânı vardır. 
3- Başvuru evrakları iade edilmeyecektir. 
4- Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. Üniversitemiz web adresinde 

yayınlanacak duyurular tebligat niteliğindedir. 
5- İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir. 
Başvuruda İstenen Belgeler 
İlan edilen kadrolara başvurmak isteyen adaylar; https://personel.usak.edu.tr/menu/2815 

adresinde yer alan başvuru dilekçesini doldurarak ekinde; 
- Özgeçmiş 
- ALES sınav sonuç belgesi (Geçerliliği devam eden) 
- Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (İlan edilen kadroya bağlı olarak) 
- Diploma veya e-Devlet kapısından alınan barkodlu öğrenim belgesi; 
 Lisans  Yüksek Lisans  Doktora 
-İlan edilen kadroya bağlı olarak öğrenci belgesi (e–Devlet barkodlu öğrenci belgesi 

geçerlidir.) 
- Lisans ve Lisansüstü Eğitim Transkripti 
- 2 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş) 
- Erkek adaylar için askerlik belgesi (e-Devlet kapısından alınan belge geçerlidir.) 
- Onaylı hizmet belgesi veya e-Devlet Kapısı HİTAP programından alınan hizmet belgesi. 

(Kamu kurumunda görev yapan/görev yapmış olan adaylar için) 
- Onaylı Çalışma Belgesi ve SGK kaydı (Tecrübe şartı bulunan kadrolar için) 
- Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi ve Adli Sicil Kaydı (e-Devlet Çıktısı) 
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* Başvuru için gerekli tüm belgeler zarf içinde Başvuru Zarfı Kapak Formunu 
(https://personel.usak.edu.tr/menu/2815 adresinden temin edilebilir) zarfın üstüne yapıştırarak, 
ilanda belirtilen ilgili birime (Dekanlık/Müdürlük/Rektörlük) şahsen veya posta ile 
başvurabileceklerdir. 

* Başvuruda kadro numarası mutlaka belirtilecektir. 
* Postadaki gecikmelerden, yanlış birime başvurulardan ve eksik belgeli başvurulardan 

Üniversitemiz sorumlu değildir. 
SINAV TAKVİMİ 

Duyuru Başlama Tarihi 13.12.2021 
Son Başvuru Tarihi 27.12.2021 
Ön Değerlendirme Tarihi 29.12.2021 
Sınav Giriş Tarihi 03.01.2022 
Sonuç Açıklama Tarihi 06.01.2022 

Sonuçların Açıklanacağı Adres: http://www.usak.edu.tr 
Kadro 

No 
Unvan Derece Birim Bölüm 

Program/Anabilim 
/Anasanat Dalı 

Adet İlan Açıklaması 

154300 
- 

154302 

ARAŞTIRMA 
GÖREVLİSİ 
(ÖNCELİKLİ 

ALAN) 

5 EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖZEL EĞİTİM 

İŞİTME 
ENGELLİLER 

EĞİTİMİ 
ANABİLİM 

2 
Doktorasını ilgili anabilim dalında 

yapıyor olmak. 

154301 
- 

155003 

ARAŞTIRMA 
GÖREVLİSİ 
(ÖNCELİKLİ 

ALAN) 

5 EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖZEL EĞİTİM 

OTİZM 
SPEKTRUM 

BOZUKLUĞU 
EĞİTİMİ 

2 Doktorasını ilgili anabilim dalında 
yapıyor olmak. 

154206 

ARAŞTIRMA 
GÖREVLİSİ 
(ÖNCELİKLİ 

ALAN) 

5 TIP FAKÜLTESİ 
TEMEL TIP 
BİLİMLERİ ANATOMİ 1 

Tıp Fakültesi mezunu olmak. 
Doktorasını ilgili anabilim dalında 

yapıyor olmak. 

154260 

ARAŞTIRMA 
GÖREVLİSİ 
(ÖNCELİKLİ 

ALAN) 

5 TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP 
BİLİMLERİ 

FİZYOLOJİ 1 
Tıp Fakültesi mezunu olmak. 

Doktorasını ilgili anabilim dalında 
yapıyor olmak. 

154261 

ARAŞTIRMA 
GÖREVLİSİ 
(ÖNCELİKLİ 

ALAN) 

5 TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP 
BİLİMLERİ 

HİSTOLOJİ VE 
EMBRİYOLOJİ 

1 
Tıp Fakültesi mezunu olmak. 

Doktorasını ilgili anabilim dalında 
yapıyor olmak. 

154579 

ARAŞTIRMA 
GÖREVLİSİ 
(ÖNCELİKLİ 

ALAN) 

4 SAĞLIK BİLİMLERİ 
FAKÜLTESİ 

FİZYOTERAPİ VE 
REHABİLİTASYON 

FİZYOTERAPİ VE 
REHABİLİTASYON 

1 Doktorasını ilgili anabilim dalında 
yapıyor olmak. 

154564 

ARAŞTIRMA 
GÖREVLİSİ 
(ÖNCELİKLİ 

ALAN) 

4 
FEN-EDEBİYAT 

FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ 
DENEYSEL 
PSİKOLOJİ 1 

Doktorasını ilgili anabilim dalında 
yapıyor olmak. 

154495 
- 

154130 

ARAŞTIRMA 
GÖREVLİSİ 
(ÖNCELİKLİ 

ALAN) 

4 
MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 
BİLGİSAYAR 

MÜHENDİSLİĞİ 
BİLGİSAYAR 

YAZILIMI 2 
Doktorasını ilgili anabilim dalında 

yapıyor olmak. 

155024 

ARAŞTIRMA 
GÖREVLİSİ 
(ÖNCELİKLİ 

ALAN) 

5 MÜHENDİSLİK 
FAKÜLTESİ 

BİLGİSAYAR 
MÜHENDİSLİĞİ 

BİLGİSAYAR 
BİLİMLERİ 

1 Doktorasını ilgili anabilim dalında 
yapıyor olmak. 
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Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz birimlerine Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm 

Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Uşak Üniversitesi Öğretim 
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (bakınız: https://personel.usak.edu.tr/menu/4303) 
hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. 

1) Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar; https://personel.usak.edu.tr/menu/2815 
adresinde bulunan öğretim üyesi başvuru formları ve ekleri ile birlikte bilimsel çalışma ve 
yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet salt okunur CD/DVD/USB ile Üniversitemiz Rektörlük Personel 
Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır. 

2) Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; https://personel.usak.edu.tr/menu/2815 
adresinde bulunan öğretim üyesi başvuru formları ve ekleri ile birlikte bilimsel çalışma ve 
yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet salt okunur CD/DVD/USB ile Üniversitemiz Rektörlük 
Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır. 

3) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar; 
https://personel.usak.edu.tr/menu/2815 adresinde bulunan öğretim üyesi başvuru formları ve 
ekleri ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet salt okunur 
CD/DVD/USB ile ilgili birimlere (Dekanlık/Müdürlük) şahsen başvuracaklardır. 

Genel Açıklamalar; 
1) İlan edilen bütün unvanlar için, Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların 

Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. 
2) Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde 

atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir. 
3) Bir adayın sadece bir kadroya başvurma imkânı vardır. 
4) Başvuru evrakları iade edilmeyecektir. 
5) 2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi uyarınca belirlenen, %20 kotası ile başvuru 

yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır. 
6) Doçent ve Profesör unvanı taşıyanların daha alt kadrolara başvuruları geçersiz 

sayılacaktır. 
7) Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartları 

taşımaları gerekmektedir. 
8) Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüdedir. 
9) İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir. 
Adayların salt okunur USB/CD/DVD’ye bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 

yayınlar dosyasının yanı sıra; Başvuru Formunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve 
Yeniden Atanma Akademik Etkinlik Puanları Tablosunu, Özgeçmişini ve Öğrenim Belgelerini 
onaylı bir şekilde yüklemeleri gerekmektedir. 

Son Başvuru Tarihi: 27.12.2021 mesai bitimine kadardır. 
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Kadro 
No 

Unvan Derece Birim Bölüm Program/Anabilim 
/Anasanat Dalı Adet İlan Açıklaması 

154691 DOÇENT 1 
BANAZ 

MESLEK 
YÜKSEKOKULU 

ORMANCILIK ORMANCILIK VE 
ORMAN ÜRÜNLERİ 1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak. 

155203 DOÇENT 1 
DİŞ 

HEKİMLİĞİ 
FAKÜLTESİ 

KLİNİK BİLİMLER PERİODONTOLOJİ 1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak. 

154701 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 

DİŞ 
HEKİMLİĞİ 
FAKÜLTESİ 

KLİNİK BİLİMLER AĞIZ DİŞ VE ÇENE 
CERRAHİSİ 

1 
Doktorasını veya Uzmanlık Eğitimini, 

Ağız Diş ve Çene 
Cerrahisi alanında almış olmak. 

154276 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 

DİŞ 
HEKİMLİĞİ 
FAKÜLTESİ 

KLİNİK BİLİMLER DİŞ HASTALIKLARI 
VE TEDAVİSİ 1 

Doktorasını veya Uzmanlık Eğitimini, 
Diş hastalıkları ve Tedavisi alanında 

almış olmak ve Bulk-fill kompozitlerin 
mikro sertliği üzerine çalışması olmak. 

155047 PROFESÖR 1 EĞİTİM 
FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ 

REHBERLİK VE 
PSİKOLOJİK 

DANIŞMANLIK 
1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak. 

154854 DOÇENT 3 EĞİTİM 
FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ 

REHBERLİK VE 
PSİKOLOJİK 

DANIŞMANLIK 
1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak. 

155265 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 EĞİTİM 

FAKÜLTESİ ÖZEL EĞİTİM 
İŞİTME 

ENGELLİLER 
EĞİTİMİ 

1 Doktorasını İşitme Engelliler Anabilim 
dalında yapmış olmak. 

154544 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 EĞİTİM 

FAKÜLTESİ ÖZEL EĞİTİM 
OTİZM SPEKTRUM 

BOZUKLUĞU 
EĞİTİMİ 

1 Doktorasını Otizm Spektrum Bozukluğu 
Eğitimi Anabilim dalında yapmış olmak. 

155125 PROFESÖR 1 
FEN-

EDEBİYAT 
FAKÜLTESİ 

MATEMATİK GEOMETRİ 1 
Doçentliğini Matematik alanında almış 

olmak. Vektörel momentler üzerine 
bilimsel çalışması olmak. 

154773 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 

FEN-
EDEBİYAT 
FAKÜLTESİ 

PSİKOLOJİ SOSYAL 
PSİKOLOJİ 1 Doktorasını Sosyal Psikoloji Anabilim 

dalında yapmış olmak. 

154052 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 

FEN-
EDEBİYAT 
FAKÜLTESİ 

PSİKOLOJİ DENEYSEL 
PSİKOLOJİ 1 Doktorasını Deneysel Psikoloji 

Anabilim dalında yapmış olmak. 

154702 DOÇENT 1 
GÜZEL 

SANATLAR 
FAKÜLTESİ 

TEMEL EĞİTİM TEMEL SANAT 
EĞİTİMİ 1 Doçentliğini Plastik Sanatlar alanında 

almış olmak. 

154338 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 

GÜZEL 
SANATLAR 
FAKÜLTESİ 

SERAMİK SERAMİK 1 
Sanatta Yeterlilik veya Doktorasını 

Seramik alanında almış olmak. Şehir 
İnsan ve Kentsel Mekan üzerine bilimsel 

çalışması olmak. 

154224 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 

GÜZEL 
SANATLAR 
FAKÜLTESİ 

MODA TASARIMI MODA TASARIMI 1 

Doktorasını Giyim Endüstrisi ve Moda 
Tasarımı Eğitimi Anabilim dalında 
yapmış olmak. Moda tasarımında 

yaratıcı sürecin önemi üzerine bilimsel 
çalışması olmak. 

155243 PROFESÖR 1 İLETİŞİM 
FAKÜLTESİ 

RADYO 
TELEVİZYON VE 

SİNEMA 
SİNEMA 1 Doçentliğini Sinema alanında almış 

olmak. 

154551 DOÇENT 1 
İSLAMİ 

İLİMLER 
FAKÜLTESİ 

İSLAM TARİHİ VE 
SANATLARI 

TÜRK İSLAM 
EDEBİYATI VE 

İSLAM SANATLARI 
1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak. 

154191 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 TIP 

FAKÜLTESİ 
TEMEL TIP 
BİLİMLERİ TIBBİ BİYOKİMYA 1 Rejeneratif Tıp ve oftalmik uygulamalar 

konusunda bilimsel çalışması olmak. 

154220 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 TIP 

FAKÜLTESİ 
TEMEL TIP 
BİLİMLERİ 

TIBBİ 
MİKROBİYOLOJİ 1 

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Tıpta 
Uzmanlık Eğitimini Tıbbi Mikrobiyoloji 

Anabilim dalında bitirmiş olmak. 

154108 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 TIP 

FAKÜLTESİ 
TEMEL TIP 
BİLİMLERİ FİZYOLOJİ 1 

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Tıpta 
Uzmanlık Eğitimini Fizyoloji Anabilim 
dalında bitirmiş olmak. Nörogenetik 
uygulamalar konusunda deneyimli 

olmak. 

154961 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 TIP 

FAKÜLTESİ 
TEMEL TIP 
BİLİMLERİ ANATOMİ 1 

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Tıpta 
Uzmanlık Eğitimini Anatomi Anabilim 

dalında bitirmiş olmak. 

155137 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 TIP 

FAKÜLTESİ 
TEMEL TIP 
BİLİMLERİ 

HİSTOLOJİ VE 
EMBRİYOLOJİ 1 

Elektron mikroskopi ve hücre kültürü 
üzerine bilimsel 

çalışmaları olmak. 
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Sayfa

1

14

15

31

33

42

138

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği

–– Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Lisansüstü Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık 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.


