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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Adıyaman Üniversitesinden:

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesinde yü-
rütülen öğrenci kayıtları, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen
öğrenci kayıtları, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli 2547 sayılı Yükseköğretim Kanu-
nunun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik danışman: Bir öğrenciye eğitim-öğretim döneminin başında kayıt, eği-

tim-öğretim çalışmaları ve üniversite yaşamı ile ilgili sorunlarda rehberlik yapmak üzere De-
kanlık tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

b) AKTS: Ders kredilendirilmesinde ortak parametre olarak kullanılan Avrupa Kredi
Transfer Sistemini,

c) Anabilim dalı: Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi bölümlerine bağlı anabilim dal-
larını,
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ç) Başkoordinatör: Tüm dönemlerin eğitim-öğretim programlarının planlanması, yürü-

tülmesi ve koordinasyonundan sorumlu öğretim üyesini,

d) Dekan: Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

e) Ders Kurulu: Dönem I, II ve III’te organ, sistem veya konunun temel tıp (klinik ön-

cesi) ve klinik anabilim dallarının birbirleriyle bağlantılı olarak tıp alanlarını bütünleştiren bir

düzen içerisinde teorik öğretimi ve pratik uygulamasını,

f) Ders Kurulu Başkanı: Ders kurulu içinde dersi olan anabilim dallarındaki öğretim

elemanları arasından görevlendirilen, ders kurulunun eğitim-öğretim ve sınav işleyişinden so-

rumlu öğretim üyesini,

g) Ders Kurulu sınavı: Entegre sistemde dönem I, II ve III’te her ders kurulunun so-

nunda yapılan ve ara sınav yerine geçen sınavı,

ğ) Dönem koordinatörü: Atandığı dönemin eğitim-öğretim işleyişinin düzenli bir şekilde

yürütülmesinden sorumlu öğretim üyesini,

h) Eğitim komisyonu: Dekan başkanlığında, eğitimden sorumlu dekan yardımcısı, baş-

koordinatör, başkoordinatör yardımcıları, dönem koordinatörlerinden oluşan komisyonu,

ı) Fakülte: Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesini,

i) Fakülte Kurulu: Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,

j) Fakülte Yönetim Kurulu: Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,

k) İntibak komisyonu: YÖK tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğre-

tim kurumunda öğrenim görmüş ve Üniversiteye geçiş yapmış öğrencilerin intibak işlemlerini

Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi İntibak İlkeleri doğrultusunda gerçekleştiren komisyonu,

l) İntörnlük dönemi: Stajlarını tamamlamış olan öğrencilerin dönem VI’daki klinik,

ameliyathane, poliklinik ve saha çalışmalarını kapsayan on iki aylık dönemi,

m) Rektör: Adıyaman Üniversitesi Rektörünü,

n) Senato: Adıyaman Üniversitesi Senatosunu,

o) Sınav komisyonu: Sınav işlerini yürüten komisyonu,

ö) Staj: Dönem IV ve V’te ilgili anabilim dalı tarafından yürütülen teorik, seminer ve

uygulamalı yapılan eğitim-öğretimi,

p) Staj koordinatörü: Her bir anabilim dalındaki staj eğitiminin koordinasyonundan so-

rumlu öğretim üyesini,

r) Üniversite: Adıyaman Üniversitesini,

s) Üniversite Yönetim Kurulu: Adıyaman Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ş) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabul ve Kayıt Şartları, Kayıt Yenileme ve Yatay Geçiş

Öğrenci kabul, kayıt işlemleri ve statü

MADDE 5 – (1) Fakülteye öğrenci olarak kayıt yaptırmak için aşağıdaki şartlar ara-

nır:

a) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan sınavla

yerleştirilmiş olmak.
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b) Yatay geçiş ile Fakülteye kabul edilmiş olmak.

c) İlgili mevzuat hükümlerine göre yerleştirilmesine karar verilmiş yabancı uyruklu öğ-

renci olmak.

ç) Önceden Fakülte öğrencisi iken kaydı silindikten sonra ilgili mevzuat hükümlerine

göre Fakültede eğitimine yeniden devam etmesine karar verilmiş olmak.

Kayıt işlemleri

MADDE 6 – (1) Kayıt işlemleri Rektörlükçe belirlenen günlerde bizzat başvurularak

yapılır. Yalnız tam zamanlı öğrenci kabul edilir, dinleyici olarak öğrenci kabul edilmez. Za-

manında başvurmayan veya kayıt için gerekli belgeleri tamamlamayan öğrenci kayıt hakkını

kaybeder. Ancak, belgelendirmek ve belgelerin geçerliliği Dekanlık tarafından kabul edilmek

koşuluyla öğrencinin kanuni temsilcileri tarafından da kayıt yaptırılabilir.

Kayıt yenileme

MADDE 7 – (1) Öğrenci, her öğretim yılı ile ilgili kayıt dönemlerinde katkı payı açı-

sından 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde öngörülen şartları yerine getirmek ve kaydını

yenilemek zorundadır. Süresi içinde bu şartları yerine getirmeyen ve mazeretleri Fakülte Yö-

netim Kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından

yararlanamaz. Kaydını süresi içerisinde yenileyemeyen öğrenci mazeretini eğitim-öğretim dö-

neminin ilk haftası içerisinde Dekanlığa yazılı olarak bildirmek zorundadır.

(2) Kayıt yenilememe nedeniyle kaybedilen dönemler öğrenim süresinden sayılır.

(3) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi veya kayıt ye-

nilenmemesi nedeniyle öğrencinin ilişkisi kesilmez. Ancak Üniversite yetkili kurullarının kararı

ve YÖK onayı ile dört yıl üst üste katkı payı ve öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yeni-

lenmemesi nedeniyle öğrencilerin Üniversite ile ilişkileri kesilebilir.

(4) Üniversite tarafından belirtilen süre içerisinde akademik danışmanın denetiminde

kaydını yenilemeyen veya istenen bilgi ve belgeleri tam olarak teslim etmeyen öğrenci, o yılda

derslere ve sınavlara alınmaz.

Kayıt silme

MADDE 8 – (1) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yük-

seköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumlarından çı-

karılma cezası almış olması durumunda öğrencinin kaydı silinir.

Yatay geçiş

MADDE 9 – (1) Fakülteye başka üniversitelerden yapılacak 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 yapılır.

Ders intibak ve muafiyetleri

MADDE 10 – (1) Yatay geçiş ile gelen öğrencilerin intibakları, intibak komisyonunun

değerlendirmesi ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

(2) Ders intibak ve muafiyet koşulları; lisans yerleştirme sınavı sonucunda Fakültenin

ilgili dönemine kesin kayıt yaptıran öğrencilerin, daha önce devam ettiği program ve başarılı
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oldukları dersler, ders kurulları, staj ve dönemlerin eşdeğerliliği intibak komisyonu uygun bul-

duğu takdirde Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile muafiyet kabul edilebilir. Muafiyeti kabul

edilen öğrencinin öğrenim süresi, daha önce öğrenim gördüğü tıp fakültesinde geçen süre ile

birlikte değerlendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim şekli ve süresi

MADDE 11 – (1) Fakültede eğitim dili Türkçedir.

(2) Fakültede entegre eğitim sistemi uygulanmakta olup, eğitim-öğretimde teorik ve

uygulamalı dersler birlikte yürütülür. Dönem I, II ve III’te ders kurullarına, dönem IV, V ve

VI’da staj esasına göre yapılır. Ortak zorunlu dersler, mesleki beceri laboratuvarı, kurslar, saha

eğitim çalışmaları ve seçmeli dersler dışında Dönem I, II ve III’ün her biri bir ders olarak kabul

edilir. Dönem IV ve V’te stajların her biri bir ders olarak kabul edilir. Bir üst döneme geçebil-

mek için bulunduğu dönemin meslek içi derslerinden başarılı olmak zorunludur. Ortak zorunlu

dersler ve seçmeli derslerden başarısızlık durumunda ise bir üst döneme geçilebilir ancak ba-

şarısız olunan derslerden dönem III sonuna kadar başarılı olmak zorunludur. Aksi takdirde dö-

nem IV’e geçilemez.

(3) Eğitim-öğretim süresi ve katkı payı ödeme şartları 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve

46 ncı maddelerine göre yapılır.

(4) Bir akademik eğitim ve öğretim yılı, dönem olarak ifade edilir ve en az otuz iki haf-

tayı kapsar ve her dönem güz ve bahar olmak üzere iki yarıyılın toplamından oluşur. Yılsonu

final ve bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır. İntörnlük hariç diğer dönemlerde, dönemin

ilk yarısının bitiminde, dönemlere göre en az bir haftalık ara tatil verilir. Akademik takvim Fa-

külte Kurulunca belirlenir ve Senatonun onayına sunulur.

(5) Zorunlu durumların ortaya çıkması halinde Fakülte Kurulu eğitim sürelerinde, sınav

tarihlerinde ve bunlarla ilgili ders programlarında değişiklik ve düzenlemeler yapar.

(6) Diğer tıp fakültelerinde staj yapılması talep edildiğinde ya da başka tıp fakültele-

rinden staj yapmak üzere öğrenci başvuruları olduğunda; ilgili anabilim dalı akademik kurulu

kararı ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile uygulanır.

Eğitim-öğretim dönemleri

MADDE 12 – (1) Fakültede Tıp Doktorluğu eğitimi üç dönemden oluşur:

a) Temel tıp bilimleri devresi (klinik öncesi dönemi): Dönem I, II ve III’te temel tıp ve

klinik bilimleri öğretiminin ilk kademesini oluşturan ağırlıklı olarak teorik ders ve laboratuvar

uygulamalarının olduğu eğitim-öğretim devresidir. Bu devrede entegre eğitim sistemi uygulanır.

Bu sistem ders kurullarından oluşur. Ders kurulu vücut organ sistemleri bazında o sistemin

anatomisi, biyokimyası, biyolojisi, fizyolojisi, histolojisi, patolojisi ve benzeri derslerden olu-

şur.

b) Klinik tıp bilimleri devresi (staj dönemi): Dönem IV ve V’ten oluşur. Bu dönemde

klinik dersler uygulamalı hastane eğitim-öğretimine dayalı stajlar halinde yapılır.

c) İntörnlük devresi: Dönem VI’yı kapsayan klinik tıp bilimlerinde hasta tanı ve teda-

visine bizzat katılarak aralıksız on iki ay süren ve sınav yapılmayan stajlar dönemidir.
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Eğitim-öğretim esasları ve planları

MADDE 13 – (1) Fakültede dönem geçme esaslarına göre hazırlanmış eğitim-öğretim

programları uygulanır. Her bir yıla ait kurul ve staj derslerinin başarılmış olması bir sonraki

yılın ön şartıdır.

(2) Öğretim planındaki dersler; teorik dersler, uygulamalar, laboratuvar çalışmaları,

staj, tıp sanatına dayalı uygulamalar ve benzeri çalışmalar şeklinde olabilir. Dersler zorunlu ve

seçmeli olabilir. Öğrenci; öğretim planında yer alan tüm zorunlu dersleri ile öngörülen seçmeli

dersleri almak ve başarmakla yükümlüdür.

(3) Ders kredileri, ders programları, programların AKTS ile ilgili değerlendirme esasları

YÖK tarafından ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için yükseköğretim yeter-

lilikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ile ilgili eğitim ve öğretim planları ilgili kurul

kararları ve Senato onayıyla yürürlüğe girer. Bu düzenlemeler öğretim başlamadan önce aka-

demik takvimde belirlenen süre içinde ilan edilir.

(4) Her yıl, bir sonraki öğretim yılının eğitim-öğretim programı; dönem koordinatörle-

rince hazırlanıp, eğitim komisyonunda karar alındıktan sonra Fakülte Yönetim Kurulunun tek-

lifi üzerine Senato tarafından karara bağlanır. Kesinleşen program, ders yılı başında öğretim

elemanları ve öğrencilere duyurulur.

Eğitim-öğretime başlama tarihi

MADDE 14 – (1) Fakültede akademik takvim Fakülte Yönetim Kurulunun teklifi üze-

rine Senato tarafından karara bağlanır.

Eğitim ve öğretimdeki ders türleri

MADDE 15 – (1) Dersler; zorunlu, seçmeli ve ortak zorunlu dersler olarak eğitim-öğ-

retim programlarında yer alır.

(2) Zorunlu dersler; öğrencinin kaydolduğu programda almak zorunda olduğu dersler-

dir.

(3) Ortak zorunlu dersler; Üniversitenin yetkili kurullarının öngördüğü esaslar içinde

verilen, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili ve yabancı dil dersleridir. Ortak zorunlu

derslerde dönem içinde ve dönem sonu sınavlarında ve başarı notunun hesaplanmasında

27/7/2014 tarihli ve 29073 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adıyaman Üniversitesi Ön Li-

sans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu ders-

lerden başarısız olan öğrenciler daha üst sınıflara geçebilirler. Ancak dönem IV’ün başına kadar

ortak zorunlu derslerden açılan sınavlara girerek başarılı olmak zorundadırlar aksi takdirde dö-

nem IV’e başlayamazlar. Başarısız olan öğrencilere dönem IV’ün ders kayıtlarından bir hafta

önce son bir sınav hakkı verilir.

(4) Seçmeli dersler; öğrencinin kaydolduğu programda yer alan, öğrencinin seçimine

bağlı derslerdir. Bu dersler, meslekle ilgili formasyonu tamamlayan derslerden olabileceği gibi

genel kültür, genel yetenek veya farklı ilgi alanlarından dersler de olabilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Devam Zorunluluğu, Mazeretler ve İzinler

Devam zorunluluğu

MADDE 16 – (1) Ders kurullarındaki pratik laboratuvar çalışması, tartışma, seminer,

saha ve klinik çalışmaları ve teorik derslere devam zorunludur ve yoklama yapılır. Devam du-

rumları dersi veren öğretim elemanı tarafından izlenir.

(2) Dönem I, II ve III’teki ders kurullarında pratik derslerin %80’ine ve teorik derslerin

her %70’ine devam etmek zorundadır.

(3) Dönem IV ve V’teki stajların ve intörnlük dönemindeki rotasyonların %20’sinden

fazlasına mazeretli dahi olsa katılmayan öğrenci, o stajdan başarısız kabul edilir ve stajı tek-

rarlar. %20’sine kadar olan devamsızlık anabilim dalı tarafından mesai dışı saatlerde öğrenciye

telafi ettirilir.

(4) Ortak zorunlu ve seçmeli dersler için teorik derslerin %30’undan fazlasına maze-

retsiz olarak devam etmeyen öğrenci o dersten devamsızlıktan kalır.

Mazeretler

MADDE 17 – (1) Haklı ve geçerli bir sebeple mazeret beyan eden öğrenciler; maze-

retlerinin bitiş tarihinden itibaren en geç üç iş günü içinde, Dekanlığa mazeretini gösteren belge

ile birlikte yazılı olarak başvurmak zorundadırlar. Bu süre içinde bildirilmeyen mazeretler kabul

edilmez. Öğrencilerin sağlıkla ilgili mazeretlerinin kabul edilmesi için sağlık raporlarının Üni-

versite hastaneleri veya yataklı sağlık kurumlarından alınmış olması gerekir. Bunların dışındaki

sağlık raporları işleme konmaz.

(2) Mazeretler ve raporun geçerli sayılması Fakülte Yönetim Kurulu kararına bağlıdır.

(3) Haklı ve geçerli nedenlerle öğrenimine ara veren ve devamsızlık sınırını aşmayan

öğrenci mazereti sebebiyle ayrıldığı noktadan öğrenciliğine devam eder. Haklı ve geçerli ne-

denlerle öğrenimine ara veren ancak devamsızlık sınırını aşan öğrenci mazereti sebebiyle ay-

rıldığı staj veya dersi yeniden alır, ancak staj sırası Dekanlık tarafından belirlenir. Bu durum

staj veya ders tekrarı anlamında değerlendirilmez.

(4) Üniversite dışı burs, staj ve araştırma imkânları doğması halinde; Fakülte Yönetim

Kurulu kararı ile bir defaya mahsus olmak üzere bir yıla kadar izin verilebilir. Bu izin süresi

azami öğretim süresinden sayılmaz. Ancak bu tür izinler ile ilgili başvuruların, eğitim-öğretim

döneminin ilk ayı içinde yapılması gerekir.

İzinler

MADDE 18 – (1) Öğrenci, anabilim dalı akademik kurulunun oluru, Fakülte Yönetim

Kurulu kararı ile eğitim-öğretimin klinik tıp bilimleri ve intörnlük aşamalarında seçmeli her-

hangi bir stajını yurt içi veya yurt dışındaki başka bir Üniversitede yapabilir.

(2) Milli takım ve üniversitelerarası folklorik, sportif, kültürel ve benzeri 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 uygun görülerek görevlendirilen öğren-

ciler görevlendirilme süresi içerisinde giremedikleri ders veya sınavlar için izinli ve mazeretli

sayılır.
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BEŞİNCİ BÖLÜM

Temel Tıp Bilimleri Devresi

Ders kurulu sınavı

MADDE 19 – (1) Dönem I, II ve III’te her ders kurulu sonunda pratik ve teorik sınav-

lardan oluşan bir ders kurulu sonu sınavı yapılır. Bu sınavda alınan nota ders kurulu notu denir

ve ara sınav yerine geçer. Bir ders kurulundaki toplam ders yükü anabilim dallarının teorik

ders saati ve pratik ders saatinin %50’si alınarak hesaplanır. Bir ders kurulunda her anabilim

dalı derslerinin kendi barajı vardır. Bu baraj sınırı %50’dir. Öğrenci, ders kurulu sınavında ana-

bilim dalı derslerinin toplam puanının %50’sinin altında not alırsa; o dalda elde ettiği puan ile

o dalın toplam puanının %50’si arasında kalan puan farkı sınav toplam puanından düşülerek o

ders kurulu sınav notu belirlenir. Ders kurulunda bir anabilim/bilim dalının pratik sınavına gir-

meyen öğrenci o anabilim/bilim dalının teorik sınavını cevaplayamaz, %50 ders barajı uygu-

lanır ve toplam ders yükü puanından düşülür. Devam koşullarını yerine getirdiği halde bir ders

kurulunun teorik sınavına mazeretsiz girmeyen öğrenci o sınavdan sıfır alır.

(2) Pratik dersi olmayan anabilim dallarının sadece teorik sınav üzerinden notları he-

saplanır.

Dönem sonu final sınavı

MADDE 20 – (1) Dönem sonu final sınavı; dönem I, II ve III’te muafiyet notunun al-

tında not olan öğrencilerin, yıl sonunda son ders kurulunun bitiminden itibaren en erken on

beş gün sonra girmeleri gereken, tüm ders kurullarını kapsayan sınavdır.

(2) Öğrencinin dönem sonu final sınavına girebilmesi için dönem boyunca gördüğü

teorik derslerin toplamının %70’ine ve pratik derslerin %80’ine devam etmek zorundadır. De-

vamsızlık durumunda, öğrenci dönem sonu final sınavına alınmaz. Alınsa dahi, sınavı geçersiz

sayılır.

(3) Bu sınavın yapılması ve dönem sonu sınav final notunun hesaplanmasında, kurul

sonu teorik sınavındaki ilkeler uygulanır.

(4) Dönem sonu final sınavına girecek öğrenciler dönem sonu final sınavında en az 50

puan almak zorundadırlar, aksi takdirde ders kurulları ortalaması yüksek olsa dahi o sınıfı geç-

miş kabul edilmezler.

(5) Dönem sonu final sınavında baraj uygulanmaz.

Dönem sonu bütünleme sınavı

MADDE 21 – (1) Dönem sonu bütünleme sınavı; dönem geçme notu 60’ın altında olan

veya dönem sonu final sınavına giremeyen veya dönem sonu finalde 50’den düşük not alan

öğrenciler için yapılan sınavdır.

(2) Dönem sonu bütünleme sınavında, dönem sonu final sınavındaki hükümler uygu-

lanır.

Mazeret sınavı

MADDE 22 – (1) Ders kurullarına devam edip mazeretleri nedeniyle sınava girmeyen

öğrencilerin, mazeretlerinin bitiş tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde Dekanlığa di-

lekçe ile bildirmeleri gerekir.

(2) Mazeretleri nedeniyle ders kurulu sınavına giremeyen ve Fakülte Yönetim Kuru-

lunca mazeretleri kabul edilen öğrenciler için sadece bir defa mazeret sınavı açılır.
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(3) Ders kurullarının mazeret sınavı o dönemin sonuna kadar olan süre içerisinde ve
dönem sonu final sınavından önce yapılır.

(4) Dönem sonu final ve bütünleme sınavlarının mazereti olmaz.
(5) Mazeret sınavında kurul sınavlarının hükümleri uygulanır.
Seçmeli ders sınavları

MADDE 23 – (1) Dönem I, II ve III’te okutulan seçmeli dersler için her dönemin ya-
rıyılında bir vize ve final sınavı yapılır. Seçmeli ders geçme notu sınıf geçme not ortalamasına
dâhil edilmez. Seçmeli derslerin bütünleme sınavları dekanlık tarafından belirlenen tarihte ya-
pılır.

(2) Dönem I, II ve III’te okutulan ortak zorunlu dersler için dönemin ilk yarıyılında bi-
rinci vize sınavı, ikinci yarılında ikinci vize ve dönem sonunda final sınavı yapılır. Geçme notu
hesaplanırken iki vizenin ortalamasının %50’si ve dönem sonu finalin %50’si alınır. 100 üze-
rinden en az 60 puan geçer not sayılır.

Sınav şekli ile ilgili genel ilkeler

MADDE 24 – (1) Dönem I, II ve III’te yapılacak olan teorik sınavlar çoktan seçmeli
test sınavı şeklinde ve/veya klasik soru-cevap şeklinde yazılı olarak yapılır. Ancak dönem sonu
final ve bütünleme sınavının teorik kısmı çoktan seçmeli yapılır.

(2) Pratik sınavlar; sözlü veya uygulamalı olarak laboratuvarda veya hasta başında ya-
pılabilir. Pratik sınavın genel başarıya etkisi ve yapılış şekli anabilim dalları tarafından belir-
lenir. Bir dersin pratik soru katkı oranı, ilgili dersin pratik saatinin toplam ders yüküne oranı
şeklinde hesaplanır.

Sınavla ilgili esaslar ve yıl tekrarı

MADDE 25 – (1) Sınavlarda 19 uncu madde hükümleri uygulanır. Sınavlar 100 tam
not üzerinden değerlendirilir. İlk üç dönemde ders kurulu sınavı, ders kurulu mazeret sınavı,
dönem sonu final ve dönem sonu bütünleme sınav notları virgülden sonra iki basamaklı olarak
ilan edilir. Başarı notu hesaplamasında, virgülden sonraki kesir 50 ve 50’nin üzerinde ise not
bir üst nota yükseltilir, 50’nin altında ise bir alt nota indirilir.

(2) Dönem geçme notu; dönem I, II ve III’te ders kurulu sınavlarında alınan puanların
ortalamasının %60’ı ile dönem sonu final veya bütünleme sınavından alınan puanın %40’ı top-
lanarak elde edilen puandır. Başarılı sayılmak için dönem sonu final veya dönem sonu bütün-
leme sınavından en az 50 puan almış olmak ve dönem sonu başarı notunun 100 üzerinden en
az 60 olması gerekir.

(3) Ders kurulları ortalama notu; bir dönemde ders kurulu sınav notları toplamının o
dönemdeki ders kurulu sayısına bölünmesi ile elde edilen nottur. Tüm ders kurullarının sınav-
larına katılarak bu sınavların her birinden ayrı ayrı 100 tam not üzerinden en az 60 almak koşulu
ile ders kurulları ortalama notu 80 veya fazla olan dönem I, II ve III öğrencilerinden isteyenler
dönem sonu final sınavına girmeden o dönemden başarılı olmuş sayılırlar. Bu durumda öğren-
cilerin ders kurulları ortalama notu, dönem sonu başarı notu olarak kabul edilir. Bu öğrenci-
lerden notunu yükseltmek amacıyla dönem sonu final sınavına girmek isteyenler, sınavdan en
az on beş gün önce yazılı dilekçe ile başvururlar. Notunu yükseltme amacıyla dönem sonu final
sınavına girenlerin geçme notu yüksek aldığı nottur. Ders kurulları ortalama notu hesaplanırken,
ortak zorunlu ve tıp dışı seçmeli dersler ortalamaya dâhil edilmez.

(4) Sınav tarihleri Senato tarafından onaylanan ders programı ile ilan edilir.
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(5) Herhangi bir nedenle sınav tarihinde meydana gelen değişiklik Dekanlıkça duyu-
rulur.

(6) Milli ve dini bayramlar dışında hafta sonları da sınav yapılabilir.
(7) Öğrenciler sınavlara ilan edilen gün ve saatte girmek zorundadırlar.
(8) Sınavlarda kopya çeken, kopya çekme girişiminde bulunan, sınava hile karıştıran,

kopya çektiği anlaşılan öğrenciye o sınav için sıfır verilir, tutanak tutulur ve hakkında disiplin
soruşturması açılır.

(9) İkinci fıkraya göre başarılı olmayanlar o dönemin ders kurullarını tekrarlarlar ve
derslere devam etmeleri zorunludur.

(10) Sağlık projesi ve probleme dayalı öğretim uygulama derslerinin müfredatı ve sınav
değerlendirme formu sorumlu öğretim üyesi tarafından ders dönemi başında belirlenerek dö-
nem koordinatörüne bildirilir. Program sorumluları tarafından her bir öğrenci için not verilir.
Bu notlar, o ders kurulundaki ya da dönemdeki ders saati ağırlığı oranınca ve herhangi bir baraj
uygulanmaksızın, ders kurulu hesaplamalarına dâhil edilir. Dönem sonu final ve bütünleme sı-
navına dâhil edilmez.

Sınav sonuçlarının ilanı

MADDE 26 – (1) Sınav sonuçları teknik sebepler hariç en geç on iş günü içinde De-
kanlık onayı alındıktan sonra ilan edilir.

Dönem ve staj geçme notu

MADDE 27 – (1) Dönem ve staj geçme notu 60 puan ve üzeridir.
Sınav sonuçlarına itirazlar

MADDE 28 – (1) Öğrenciler; sınav sonuçları ilan edildikten sonra, en geç üç iş günü
içinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. İtiraz başvurusu dilekçe ile Dekanlığa yapılır. İtirazlar
Dekanlıkça değerlendirilir. Bilimsel ya da maddi hata tespit edilirse not düzeltmesi Fakülte
Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Başka bir nedenle not değiştirilemez.

(2) Sınavlarda bilimsel ya da maddi soru hatası tespit edilmesi durumunda Dekanlık
tarafından öğretim üyelerinden belirlenen en az üç kişilik bir kurul tarafından incelenir ve sonuç
rapor halinde Dekanlığa sunulur. Sorunun iptal edilmesi durumunda iptal edilen sorunun puanı
öğrenci lehine verilir.

Sınav puanı ve derece notları

MADDE 29 – (1) Fakültede tüm dönemlerde yapılan sınavlar 100 tam not üzerinden
değerlendirilir. Sınavların değerlendirilmesinde kullanılan not, derece ve katsayılar aşağıdaki
gibidir:

Başarı Notu Harf Notu Katsayı Başarı Durumu
90-100 AA 4,00 Pekiyi
80-89 BA 3,50 Pekiyi
70-79 BB 3,00 İyi
65-69 CB 2,50 İyi
60-64 CC 2,00 Orta
0-59 FF 0,00 Başarısız
0 DS 0,00 Devamsız
0 GR 0,00 Girmedi
MF Muaf
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(2) Notlara ilişkin açıklamalar aşağıda belirtilmiştir:
a) Geçer notlar: AA, BA, BB, CB ve CC notları geçer notlardır. Dönem I, II ve III’te

dönem geçme notu olarak, dönem IV ve V’te staj not olarak AA, BA, BB, CB ve CC notlarını
alan öğrenci başarılı sayılır.

b) Devamsız (DS): Ders ve uygulamalarda devam koşulunu sağlamayan öğrencilere
verilir.

c) Girmedi (GR): Devamlı ve sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmemiş öğ-
rencinin aldığı nottur. Not ortalamaları hesabında FF notu işlemi görür ve notu sıfır olarak de-
ğerlendirilir.

ç) Muaf (MF): Muaf olduğu dersleri ifade eder. Bu dersler için devam ya da sınav zo-
runluluğu aranmaz.

(3) Mazeretsiz sınava girmeyen öğrenciye sıfır notu verilir.
ALTINCI BÖLÜM

Dönem IV ve V Klinik Bilimleri Devresi

Stajlar

MADDE 30 – (1) Stajlara devamda; 16 ncı maddede belirtilen devam zorunluluğu esas-
ları uygulanır.

(2) Staj sonu sınavı; dönem IV ve V’te her stajın sonunda ilgili anabilim dalınca teorik
ve/veya pratik olarak yapılan sınavdır. Sınavlar, anabilim dalında ders veren öğretim üyeleri
ve Dekanlık tarafından görevlendirilen uzmanların katılımı ile gerçekleştirilir. Sınavların uy-
gulanması ve sonuçları gerekli görüldüğünde Dekanlığın kuracağı bir komisyon tarafından in-
celenir.

(3) Staj sonu notu; staj sonunda yapılan sınavda veya staj bütünleme sınavında alınan
nottur. Staj sonu sınavları teorik ve/veya pratik olarak yapılır. Sınavın yapılış şekline anabilim
dalı karar verir. Sadece teorik sınav olarak yapılan staj sonu sınavında, 60 ve yukarı puan alan
öğrenciler başarılı sayılırlar. Sadece pratik sınav olarak yapılan staj sonu sınavında, 60 ve yukarı
puan alan öğrenciler başarılı sayılırlar. Her iki sınavın yapıldığı durumda; teorik sınavdan 60
ve yukarı puan alan öğrenciler başarılı sayılırlar. Pratik sınava girebilirler. Teorik sınavdan 60
notunun altında kalan öğrenciler pratik sınava giremezler. Bütünleme sınavına girerler. Öğren-
cinin geçme notu, sınavlardan alınan notların ortalaması alınarak hesaplanır. Staj sonu sına-
vından 60 ve yukarı puan alan öğrenciler başarılı sayılırlar. Staj sonu sınavına mazereti olduğu
halde sınava giremeyen öğrenciler sonraki tarihlerde staj yapan öğrenciler ile birlikte staj sonu
sınavına girer.

(4) Staj Bütünleme Sınavı; Dönem IV ve V’te staj sınavlarında başarılı olamayan öğ-
renciler için yapılan sınavdır. Bütünleme sınavları teorik ve/veya pratik olarak yapılır. Sınavın
yapılış şekline anabilim dalı karar verir. Sadece teorik sınav olarak yapılan staj sonu sınavında,
60 ve yukarı puan alan öğrenciler başarılı sayılırlar. Sadece pratik sınav olarak yapılan staj
sonu sınavında, 60 ve yukarı puan alan öğrenciler başarılı sayılırlar. Her iki sınavın yapıldığı
durumda; teorik sınavdan 60 ve yukarı puan alan öğrenciler başarılı sayılırlar. Pratik sınava
girebilirler. Teorik sınavdan 60 notunun altında kalan öğrenciler pratik sınava giremezler. Bü-
tünleme teorik sınavından başarısız olan öğrenci staj tekrarı yapar. Öğrencinin geçme notu, sı-
navlardan alınan notların ortalaması alınarak hesaplanır. Bütünleme sınavından 60 ve yukarı
puan alan öğrenciler başarılı sayılırlar. Staj bütünleme sınavı için mazeret sınavı açılamaz.
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(5) Dönem notu; dönem IV ve V’te başarılı öğrencilerin dönem notu, o döneme ait staj

notlarının ağırlıklı not ortalamasıyla hesaplanır.

(6) Staj tekrarı; staj sonu ve staj bütünleme sınavında başarısız olan öğrenci staj tekrarı

yapar. Staj bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz.

Seçmeli stajlar

MADDE 31 – (1) Seçmeli stajlar, dönem IV ve V’te her yıl eğitim komisyonunun teklifi

ve Fakülte Kurulunun onayı ile karara bağlanır. Öğrenci o yıl açılan seçmeli stajlar içerisinden

tercihlerini sıralayarak eğitim-öğretimin bir hafta öncesinde yazılı olarak öğrenci işlerine bil-

dirir.

(2) Seçmeli stajlar gruptaki en az üç öğrenci ile açılır.

(3) Seçmeli stajlar tercih edilirken o dönemdeki mevcut öğrenci sayısının en fazla

%30’u olacaktır. Bu nedenle seçmeli stajlarda başvuru önceliği aranacaktır.

(4) Seçmeli stajlarda öğrencilerin başarı durumları değerlendirilirken zorunlu stajlardaki

hükümler uygulanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Dönem VI-İntörn Hekimlik Devresi

İntörn hekimlik

MADDE 32 – (1) Dönem VI’daki eğitimin amacı, öğrencinin daha önceki dönemlerde

edindiği bilgilerin klinik uygulamalarını yapmak ve hekimlik sanatının uygulanmasında dene-

yim, beceri kazandırarak hekimlik sanatını en iyi uygulayabileceği düzeye getirmektir.

(2) İntörn hekimlik, aralıksız on iki ayı kapsayan uygulamalı rotasyon dönemidir. Öğ-

rencilerin bu dönemde Fakülte Kurulunca belirtilen süre kadar bulunmaları ve programlanan

çalışmaları başarı ile yapmaları zorunludur.

(3) İntörn hekimlik dönemde mevcut her bir rotasyonun öğrenciye kazandıracağı be-

ceriler ilgili anabilim dalları tarafından belirlenir. Öğrencinin mümkün olan durumlarda, ro-

tasyon boyunca yapması gereken becerilerin minimum kaç kez yapılacağı belirlenir. Sayı be-

lirlemenin mümkün olmadığı durumlarda ise o beceriyi yapabilecek düzeye gelip gelmediği

belirtilir. Rotasyonun amaç ve hedefleri çekirdek eğitim programının beceriler bölümünden

yararlanılarak belirlenir.

(4) İntörn hekimlik döneminde birinci basamak hekimlik pratiğine yönelik eğitim amaç-

lanmalıdır. Gerekirse öğrenciler diğer hastane ve sağlık kuruluşlarına eğitim komisyonu ve

Dekanlığın onayı ile gönderilebilir.

(5) Anabilim dalları rotasyona başlama ve bitiş saatlerini kendileri belirleyebilirler. Ro-

tasyon saatlerinden sonra öğrenciler ancak bölümün onayı dâhilinde gönüllü olarak kliniklerde

kalabilir.

(6) Öğrenci mezuniyet öncesinde öğretim üyesi denetiminde intörn doktor olarak çalışır.

Çalıştığı kliniğin tüm kurallarına uymakla yükümlüdür. İlgili öğretim üyesinin sorumluluğunda

daha önceki eğitim dönemlerinde edindiği bilgi ve beceriyi uygulama fırsatı bulur. Çalıştığı

her birimde rutin poliklinik uygulamasına aktif olarak katılır. Yataklı birimlerde kendisinin so-

rumluluğunda olan hastaları izler ve sorunları ile yakından ilgilenir, nöbet tutar, gözetim altında

tıbbi girişimlerde bulunabilir.
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(7) Öğrencilerin çalışmaları program çerçevesinde günlük olarak izlenir ve öğrencinin

başarılı olup olmadığı birim sorumluları tarafından belirlenir.

(8) Bu dönemde yapılan rotasyonlar Fakülte bünyesindeki klinik bilimlere ait birimlerde

yapılabileceği gibi, öğrencilerin isteklerine göre Fakülte dışında yurt içi ve yurt dışında, üni-

versite hastaneleri ya da eğitim hastanelerinde yapılabilir. Ancak, bu rotasyonların geçerli sa-

yılabilmesi için öğrencinin başvurusunun ilgili bölümün uygun görmesiyle Dekanlıkça önceden

uygun bulunmuş olması gerekir. Aynı esaslara göre yurt içi ve yurt dışından da öğrenci kabul

edilebilir.

(9) İntörn hekimlik döneminde nöbetler eğitim amaçlıdır. Nöbetler bir ayda en fazla on

gün olarak düzenlenir.

(10) İntörn hekimlik dönemindeki rotasyonların her birindeki süreleri eksiksiz olarak

tamamlamak zorundadır. Süre açısından eksik kalan ve beceri kazanma açısından yetersiz olan

rotasyon, ilgili anabilim dalı tarafından uygun görülen süreyle, tüm rotasyonlar bittikten sonra

tamamlanır.

(11) İntörn doktorluk döneminde öğrenciler her anabilim/bilim dalında yapılan çalışma

sonunda klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmaları, aldıkları hasta öyküleri, yazdıkları

epikrizler, hastalara davranışları ve ilgileri, nöbetler ve katıldıkları ve/veya sundukları semi-

nerler, toplantılardaki katılımları, teorik bilgi düzeyleri, genel davranışları ayrı ayrı göz önüne

alınarak başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve 100 üzerinden not verilir. Bu not me-

zuniyet başarı derecesinin değerlendirilmesine katılmaz. Bu dönemde rotasyonlardan bir veya

birkaçından başarısız olan öğrenci, kabul edilen süre içinde kalmak üzere bu rotasyon veya ro-

tasyonları tekrar ederek başarılı olmak zorundadır.

(12) İntörn hekimlik döneminde sınav yoktur. Öğrencinin stajdaki poliklinik, klinik,

akademik ve benzeri çalışmalara katılımı, beceri ve uygulamaları öğrenci karnelerine işlenir

ve puanlama 100 üzerinden yapılır. Geçme notu 60 ve üstüdür. Başarısız olan öğrenciler ro-

tasyonu tekrar ederler. Seçmeli rotasyonlarda başarısız olan öğrenciler, başarısız oldukları ro-

tasyonları değiştirmek isterlerse yeni bir rotasyon seçerek tam süre ile devam ederler.

(13) Rotasyon yapılan anabilim dalı başkanlığı intörn doktor hakkında geçme notunu

ve sonucunu rotasyonun bitiminden en geç bir hafta içinde öğrenci bilgi sistemine kaydederek

ilan eder.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Notlar, Mezuniyet Başarı Derecesi ve Diplomalar

Notlar

MADDE 33 – (1) Altı yıllık eğitim-öğretim döneminde alınması gereken AKTS miktarı

360’tır.

(2) Ağırlıklı not, bir derste/stajda alınan notun ilgili dersin AKTS ile çarpımı ile bulu-

nur.

(3) Başarı notu; dönem I, II ve III’ün her birinde aldığı kurul derslerinin ya da dönem

IV ve V’teki stajların ağırlıklı notlarının toplamının AKTS’lerin toplamına bölünmesiyle he-

saplanır. Başarı notu hesaplanırken ortak zorunlu seçmeli ve seçmeli dersler dikkate alınmaz.
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(4) Genel ağırlıklı not ortalaması, öğrencinin her dönemden aldığı başarı notlarının top-

lamının dönem sayısına bölümü ile hesaplanır. Genel ağırlıklı not ortalaması hesaplanırken or-

tak zorunlu seçmeli ve seçmeli dersler dikkate alınır.

Mezuniyet başarı derecesi

MADDE 34 – (1) Mezuniyet başarı derecesi; ilk beş dönemin başarı notlarının topla-

mının beşe bölünmesiyle hesaplanır. Ancak öğrenci, intörnlük dönemindeki stajlardan da ba-

şarılı olmak zorundadır.

(2) Mezuniyette ilk üç dereceye girecek öğrencilerin belirlenmesinde, öncelikle Fakülte

Yönetim Kurulunca kabul edilmiş mazeretler dışında yıl kaybetmemiş olmak, en fazla üç de-

faya kadar bütünlemeye kalmış olmak ve disiplin cezası almamış olmak temel koşuldur. Dönem

IV’ten itibaren Fakülteye yatay geçişle kabul edilen öğrenciler ilk üç derece için değerlendi-

rilmeye alınmaz. Buna ek olarak başka Fakültede özel öğrenci statüsünde olan Fakülte öğren-

cilerimiz ilk üç derece için değerlendirmeye alınmaz.

(3) Başka bir fakülteden yatay geçişle kayıt olan öğrencilerin harf ile belirlenmiş not-

larının değerlendirilmesinde Senato kararı uygulanır.

(4) Eğitim sürecinde herhangi bir dönemde Fakülte adına başka bir eğitim kurumunda

eğitim gören öğrencilerin not değerlendirilmesinde Senato kararları uygulanır.

(5) Dönem dereceleri; bir dönemdeki başarı notu 90-100 arasında olan öğrenciler, dö-

nem yüksek onur öğrencisi, 80-89 arasında olan öğrenciler ise dönem onur öğrencisi olarak

ilan edilirler. Ceza almış veya dönem tekrarı yapan öğrenciler bulundukları dönemin yüksek

onur veya onur öğrencisi seçilemezler. Bu öğrencilerin listesi, her dönem sonunda ilan edilerek

öğrencilerin başarı belgeleri, kendilerine verilir.

Diploma

MADDE 35 – (1) Tıp doktorluğu için öngörülen altı yıllık eğitim süresini başarıyla ta-

mamlayanlara, tıp doktoru diploması verilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Öğrenci Değişim Programları

Erasmus programı

MADDE 36 – (1) Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları bünyesinde Avrupa

Birliğine üye veya aday ülkelerin tıp fakülteleri ile Fakülte arasında yapılmış olan anlaşma

kapsamında, tıp fakültesi öğrencilerinin eğitim amaçlı değişim programı ile en az üç ay en

fazla on iki ay bir tıp fakültesinde eğitimlerini sürdürebilirler. Erasmus programı Fakülte ile

yabancı bir tıp fakültesi arasında yapılan ikili anlaşma çerçevesinde gerçekleşir. Öğrencinin

yurt dışındaki üniversiteden almış olduğu tüm dersler ve notlar transkriptinde yer alacağından

yükümlü olduğu derslerin yerine sayılır. Bu program kapsamında öğrencinin yurt dışındaki

üniversitede almış olduğu eğitim ve değerlendirmelerin denkliği Fakülte Yönetim Kurulu kararı

ile onaylanır.

(2) Yurt dışı öğrenci değişim programları ile yurt dışında eğitim alıp dönem IV veya V

stajlarını yurt dışında tamamlamış öğrencilerin bir üst döneme devam etmesi için, Fakültenin

eğitim programı kapsamında eksik olan stajları tamamlaması gerekir.

(3) Öğrenci aldığı stajdan devamsız olduğu takdirde stajı Fakültede tekrarlar.
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Farabi değişim programı

MADDE 37 – (1) YÖK kararı çerçevesinde belirlenen ve yurt içi ve yurt dışı yüksek-

öğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişimini amaçlayan Farabi değişim

programına Fakültenin kayıtlı öğrencileri katılabilir. Öğrenci değişimi süresi, en az bir en fazla

iki yarıyılı kapsar. Hazırlık ve birinci sınıfta okuyan öğrenciler Farabi değişim programından

yararlanamazlar. Farabi değişim programı ile diğer tıp fakültelerine gönderilebilecek öğrenciler

ve sayıları Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Toplantı ve oylama

MADDE 38 – (1) Eğitim komisyonu her yarıyıl en az iki kez olmak üzere başkoordi-

natörün teklifi ve Dekanın onayı ile toplanarak gündemindeki konuları görüşür ve alınan ka-

rarları Dekanlık makamına sunar.

(2) Kurulun toplanabilmesi için en az üçte iki çoğunluğun sağlanmış olması yeterlidir.

Kararlar, üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oylamada çekimser oy kullanılamaz, eşitlik sağ-

lanması durumunda, komisyon başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Eğitim komisyonu üyelerinden herhangi biri iki toplantıya mazeretsiz katılmamış

ise görevinden istifa etmiş sayılır. Bu görev için Dekan tarafından yeni görevlendirme yapılır.

(4) Kurul, gerektiğinde alt kurullar oluşturabilir. Alt kurul oluşturmak ve bunların ça-

lışmaları için tüm görevlendirmeler başkoordinatör tarafından yapılır. Alt kurulların görevlen-

dirildikleri konu üzerindeki çalışma raporları başkoordinatör tarafından Dekana sunulur.

Öğrenci disiplin işlemleri

MADDE 39 – (1) Eğitim dönemi ve sınavlar süresince ortaya çıkabilecek disiplin ihlali

konularında disiplin soruşturmasının açılması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması 2547 sayılı

Kanunun 54 üncü maddesi ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hü-

kümlerine göre yürütülür ve uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Adıyaman Üniversi-

tesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurulu, Senato

ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinde okuyan Adıyaman Üni-

versitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitimlerine baş-

layıncaya kadar 16/2/2020 tarihli ve 31041 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnönü Üniver-

sitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Yürürlük

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adıyaman Üniversitesi Rektörü yürü-

tür.
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Kafkas Üniversitesinden:

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE

İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kafkas Üniversitesi Döner Sermaye İşlet-

mesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin esasları

düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Kafkas Üniversitesinin eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama bi-

rimlerinin döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yö-

netmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İşletme: Kafkas Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,

b) Rektör: Kafkas Üniversitesi Rektörünü,

c) Üniversite: Kafkas Üniversitesini,

ç) Yönetim Kurulu: Kafkas Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

d) Yürütme Kurulu: Kafkas Üniversitesi Yönetim Kurulunca İşletmeyi idare etmek üze-

re kurulan Yürütme Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İşletmenin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları,

Harcama Yetkilisi ve Sermaye Limiti

İşletmenin faaliyet alanları

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

lunan uygulamayı ön planda tutmak ve Üniversitenin esas faaliyetlerini aksatmamak kaydıyla

aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:

a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından

talep edilecek konularda; bilimsel görüş vermek, proje hazırlamak, araştırma ve benzeri hiz-

metleri yapmak, kurslar açmak, seminer, konferans ve sempozyum düzenlemek.

b) Belirli bilimsel sonuçların uygulamasını sağlamak.

c) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek İşletmenin faaliyet alanları ile sınırlı olmak

üzere mal ve hizmet üretiminde bulunmak, önceden Rektörün onayı alınmak suretiyle elde edi-

lecek ürünleri pazarlamak, teşhir ve satış yerleri açmak.
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ç) Üniversite ile bağlı birimlerde tahlil, araştırma ve uygulama yapmak ve rapor dü-

zenlemek.

d) Klinikler, poliklinikler, ameliyathaneler ve laboratuvarlarda yapılacak her türlü mua-

yene, tetkik, tahlil, ameliyat, bakım ve hizmet ile ilgili iş ve benzeri hizmetleri yapmak, açılmış

ve açılacak olan her türlü sağlık hizmetleriyle ilgili yataklı ve yataksız geçici tesisler işletmek.

e) Plan, fizibilite çalışması, analiz, model denemeleri, bilgi işlem hizmetleri, iş değer-

lendirmesi organizasyonu, danışmanlık, eğitim organizasyonu, bakım-onarım yapmak ve bun-

lara ilişkin raporlar hazırlamak.

f) Her türlü basın ve yayın hizmetini yerine getirmek.

Yönetim organları

MADDE 5 – (1) İşletmenin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur.

(2) Yönetim Kurulu, İşletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluşturabilir ve yet-

kilerini uygun gördüğü ölçüde; sınırları belirli olmak ve yazılı olmak kaydıyla Yürütme Kuru-

luna devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör

yardımcısı, üç öğretim elemanı (dekan ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve döner sermaye

işletme müdürü olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Yürütme Kurulu, Başkanın çağrısı ile en az üç üyenin katılımı ile toplanır ve kararlar

üye tamsayısının salt çoğunluğuyla alınır.

Harcama yetkilisi

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

üst yöneticisi veya anılan görevi yürütmekle görevlendirilen kişidir. Harcama yetkilileri har-

cama yetkisini; yardımcılarına, yardımcısı olmayanlar ise hiyerarşik olarak bir alt kademedeki

yöneticilere, kısmen veya tamamen devredebilirler.

Sermaye limiti

MADDE 7 – (1) İşletmenin sermaye limiti 10.000,00 Türk Lirasıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

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

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

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

Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin

Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 9 – (1) 25/5/2000 tarihli ve 24059 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kafkas

Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinden:
NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/5/2010 tarihli ve 27586 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nevşehir
Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Nevşehir
Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği”
olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Ka-

dın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygu-
lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (NÜKÇAM): Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini,
c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe 11 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

madde eklenmiştir.
“Çalışma grupları
MADDE 11/A – (1) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek faaliyetlerin daha etkin şe-

kilde yürütülmesini sağlamak ve verimliliği arttırmak amacı ile Müdürün teklifi üzerine Yö-
netim Kurulu kararı ile çalışma grupları oluşturulabilir. Bu grupların başkan ve üyeleri Müdürün
önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu çalışma gruplarının faaliyet-
lerini izler, denetler ve bunlara faaliyet raporu düzenletebilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Rektörü yürütür.”
MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rek-

törü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/5/2010 27586
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden:
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE

İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Döner Ser-

maye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin
esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin tüm eğitim, öğretim, araştırma
ve uygulama birimlerinin döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) İşletme: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,
b) Rektör: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü,
c) Üniversite: Sivas Cumhuriyet Üniversitesini,
ç) Yönetim Kurulu: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
d) Yürütme Kurulu: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yönetim Kurulunca İşletmeyi idare

etmek üzere kurulan Yürütme Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İşletmenin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları,

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

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

a) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce talep edilecek konularda bi-
limsel görüş vermek, proje hazırlamak, araştırma ve benzeri hizmetler yapmak, seminer, kon-
ferans ve sempozyumlar düzenlemek, kurslar açmak.

b) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerle yapılan sözleşmeler kapsa-
mında faaliyet alanları ile ilgili danışmanlık, klinik araştırma ve klinik çalışma hizmeti ver-
mek.

c) Bilimsel, teknik, kültürel, sanatsal, tarım ve sağlık ile ilgili araştırma ve uygulamaları
teşvik etmek amacıyla çevre kampları ve incelemeleri düzenlemek ve alınacak bilimsel sonuç-
ların uygulamasını yapmak.

ç) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek, birimlerin faaliyet alanları ile sınırlı olarak
mal ve hizmet üretmek, elde edilen ürünleri önceden Rektörün izni alınmak şartıyla pazarlan-
ması ve satılması için satış ve teşhir yerleri açmak.

d) İşletmenin laboratuvar ve atölyelerinde her çeşit makine, cihaz, alet-edevat, elektrikli
ve elektronik aletlerin bakım-onarımları ile kalibrasyonlarını yapmak.

e) İşletmenin laboratuvar ve atölyelerinde ürün ve numunelere yönelik kontrol, mua-
yene, analiz ve ölçümler yapmak, raporlar düzenlemek, projeler hazırlamak veya uygulamak.

Sayfa : 18                               RESMÎ GAZETE                                20 Aralık 2021 – Sayı : 31695



f) Üniversite-sanayi iş birliği faaliyetleri kapsamında kurum ve kuruluşlar ile gerçek
ve tüzel kişilere ait işyerleri, maden ocakları, bina, arsa ve araziler için fizibilite çalışmaları
yapmak, bilimsel ve teknik raporlar hazırlamak.

g) İşletmeye bağlı Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Diş Hekimliği
Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Veteriner Fakültesi ve sağlık hizmeti veren diğer birim-
lerde klinik, poliklinik, laboratuvar ve diğer hizmet birimlerinde muayene, tahlil, tetkik, tedavi,
ameliyat, girişimsel işlemler ve bakım hizmetleri ile ilgili faaliyetlerde bulunmak, sağlık hiz-
metleri ile ilgili açılmış olan yataklı ve yataksız tedavi kurum ve birimlerini işletmek.

ğ) Turizm ve otelcilik faaliyetleri kapsamında; uygulama oteli işletmek, yiyecek, içecek,
konaklama hizmetleri vermek, kongre, seminer, gezi ve benzer organizasyon hizmetleri sun-
mak, danışmanlık hizmeti vermek ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında Cumhuriyet Üni-
versitesi Sürekli Eğitim Merkezi iş birliği ile eğitim, kurs ve sertifika programları düzenlemek.

h) İşletme birimlerinin kendi faaliyet alanlarında yapmış olduğu iş ve işlemler kapsa-
mında araştırma-geliştirme, tasarım-yenilik faaliyetlerinde bulunmak, elde edilen bilimsel so-
nuçların uygulanmasını ve teknolojiye dönüşümünü sağlamak.

ı) İşletme birimlerinin faaliyet alanı ile ilgili her türlü baskı, grafik, yayın ve basım iş-
lerini yapmak.

Yönetim organları
MADDE 5 – (1) İşletmenin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur.
(2) Yönetim Kurulu, işletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluşturabilir ve yet-

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

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

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

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

Sermaye limiti
MADDE 7 – (1) İşletmenin sermaye limiti 1.000,00 (Bin) Türk Lirasıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

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

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 9 – (1) 16/9/2019 tarihli ve 30890 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sivas

Cumhuriyet Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü

yürütür.

20 Aralık 2021 – Sayı : 31695                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 19



Sayfa : 20                               RESMÎ GAZETE                                20 Aralık 2021 – Sayı : 31695



20 Aralık 2021 – Sayı : 31695                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 21



Sayfa : 22                               RESMÎ GAZETE                                20 Aralık 2021 – Sayı : 31695



20 Aralık 2021 – Sayı : 31695                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 23



Sayfa : 24                               RESMÎ GAZETE                                20 Aralık 2021 – Sayı : 31695



20 Aralık 2021 – Sayı : 31695                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 25



Sayfa : 26                               RESMÎ GAZETE                                20 Aralık 2021 – Sayı : 31695



20 Aralık 2021 – Sayı : 31695                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 27



Sayfa : 28                               RESMÎ GAZETE                                20 Aralık 2021 – Sayı : 31695



20 Aralık 2021 – Sayı : 31695                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 29



Sayfa : 30                               RESMÎ GAZETE                                20 Aralık 2021 – Sayı : 31695



20 Aralık 2021 – Sayı : 31695                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 31



Sayfa : 32                               RESMÎ GAZETE                                20 Aralık 2021 – Sayı : 31695



20 Aralık 2021 – Sayı : 31695                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 33



Sayfa : 34                               RESMÎ GAZETE                                20 Aralık 2021 – Sayı : 31695



20 Aralık 2021 – Sayı : 31695                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 35



Sayfa : 36                               RESMÎ GAZETE                                20 Aralık 2021 – Sayı : 31695



20 Aralık 2021 – Sayı : 31695                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 37



Sayfa : 38                               RESMÎ GAZETE                                20 Aralık 2021 – Sayı : 31695



20 Aralık 2021 – Sayı : 31695                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 39



Sayfa : 40                               RESMÎ GAZETE                                20 Aralık 2021 – Sayı : 31695



20 Aralık 2021 – Sayı : 31695                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 41



Sayfa : 42                               RESMÎ GAZETE                                20 Aralık 2021 – Sayı : 31695



20 Aralık 2021 – Sayı : 31695                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 43



Sayfa : 44                               RESMÎ GAZETE                                20 Aralık 2021 – Sayı : 31695



20 Aralık 2021 – Sayı : 31695                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 45



Sayfa : 46                               RESMÎ GAZETE                                20 Aralık 2021 – Sayı : 31695



20 Aralık 2021 – Sayı : 31695                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 47



Sayfa : 48                               RESMÎ GAZETE                                20 Aralık 2021 – Sayı : 31695



20 Aralık 2021 – Sayı : 31695                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 49



Sayfa : 50                               RESMÎ GAZETE                                20 Aralık 2021 – Sayı : 31695



20 Aralık 2021 – Sayı : 31695                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 51



Sayfa : 52                               RESMÎ GAZETE                                20 Aralık 2021 – Sayı : 31695



20 Aralık 2021 – Sayı : 31695 RESMÎ GAZETE Sayfa : 53 

 

İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Kütahya 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 12546 

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

 
 12547 

—— • —— 
Antalya 33. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 12397 



Sayfa : 54 RESMÎ GAZETE 20 Aralık 2021 – Sayı : 31695 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

1 KALEM TIBBİ CİHAZ (1 ADET DİJİTAL DEDEKTÖRLÜ RADYOGRAFİK 
GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ) ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden: 
1 Kalem Tıbbi Cihaz (1 adet Dijital Dedektörlü Radyografik Görüntüleme Sistemi ) 4734 

sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (f) bendi geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak 
hazırlanan 01/12/2003 tarihli 6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi 
uyarınca yerli ve yabancı isteklilerden tedarik edilmek üzere pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale kayıt numarası  : 2021/852173 
1-İdarenin 
a) Adresi  : Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/Gaziantep 
b) Telefon ve faks numarası  : (342)360 12 00- (342)360 17 01 
c) Elektronik posta adresi  : arsfon@gantep.edu.tr  
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    internet adresi (varsa)  : http://bap.gantep.edu.tr  
2-İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 1 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı  
  Dijital Dedektörlü Radyografik Görüntüleme Sistemi 1 

Adet 
b) Teslim [yeri/yerleri]  : Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve 

Uygulama Hastanesi Proje Yürütücüsünün göstereceği 
yere 

c) Teslim [tarihi/tarihleri]  : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 120 gündür. 
3-İhalenin 
a) Yapılacağı yer  : Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Yönetim Birimi Toplantı Salonu Şehitkamil/Gaziantep 
b) Tarihi ve saati  : 27/12/2021 Pazartesi günü saat :10:00 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler:  
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.1’ den görülebilir. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.4’ den görülebilir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.5’ den görülebilir. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.6’ den görülebilir. 
5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.  
6-İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
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7-İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin yukarıda belirtilen adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 200 TL 

Türk Lirası doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Halk 
Bankası Gaziantep Üniversite şubesi nezdindeki TR85 0001 2001 3380 0080 0000 01 nolu hesaba 
yatıracaklardır. 

8-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma 
Projeleri Yönetim Birimi Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil Gaziantep adresine iadeli 
taahhütlü posta veya elden teslim edilecektir. 

9-İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif 
edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 
imzalanacaktır. 

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 takvim günüdür.  
12-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
 12490/1-1 

—— • —— 
YILLIK MALİ DENETİMLER İÇİN BAĞIMSIZ FİNANSAL DENETİM HİZMETİ 

DANIŞMANLIĞI İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET 
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinden: 
Proje No : P171543 
Başvuru Numarası : CS3.3-04 
1- Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile 

Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi için Türkiye’deki 
Suriyeliler için Mali Yardım programı (FRiT) kapsamında Uluslararası İmar ve Kalkınma 
Bankası (Dünya Bankası) ile Avrupa Birliği’ne proje başvurusu kabul edilmiş olup, uygulama 
aşamasına geçilmiştir. Bu proje kapsamında alınan fon davetin düzenlendiği alıma ilişkin 
sözleşmenin ödemelerinde kullandırılacaktır. 

2- Bu kapsamda “Yıllık Mali Denetimler için Bağımsız Finansal Denetim Hizmeti 
Danışmanlığı” alınacaktır. 

3- Kısa liste için yeterlilik tespitinde firmalarda aşağıda belirtilen nitelikler aranacaktır: 
• Denetim alanında en az 10 yıl deneyimi bulunmak,  
• Türkiye Kamu Gözetim Kurumu tarafından bağımsız denetim akreditasyonuna sahip 

olmak,  
• Ankara ilinde ofisi bulunmak,  
• Sermaye Piyasası Kurulu denetimlerinde deneyimi bulunmak,  
• Ortaklar dahil en az 25 denetim personeline sahip olmak,  
• Bir kamu yararı kuruluşunda yapılan en az 2 mali denetim tecrübesi bulunmak,  
• Küresel bir denetim firması ile ortaklığı bulunmak. 
4- Detaylı İş Tanımına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 
https://www.tarimkredi.org.tr/gundem/duyurular/ 
5- Başvuruların istenilen belgelerle beraber son başvuru tarihi 03.01.2022 saat 18.00’e 

kadar aşağıda belirtilen adrese elden veya postayla ulaştırılması gerekmektedir. 
Mutlukent Mahallesi 1964. Sokak No: 13 Ümitköy - Çankaya - Ankara 
    12516/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

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

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

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

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

Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan 
yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi 
yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 85 puan, Türkçe eğitim 
yapılan bölümler için en az 55 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili 
bir puan almış olmak. 

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

b) Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri İçin: 
Aranılan Belgeler: 
1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi 
2. Resimli öz geçmiş 
3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır) 
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi 
5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript 
6. ALES sonuç belgesi 
7. Nüfus cüzdanı sureti 
8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi 
9. Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olduğunu gösterir 

belge. (Araştırma Görevlileri için)  
10. En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans 

derecesini veren programlardan mezun olduğunu gösterir belge.(Öğretim Görevlileri için) 
Aranılan Nitelikler: 
1. Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması. 
2. ALES’ten program alanında en az 70 ve üzeri puan almış olmak. 
3. a) Öğretim Görevlileri İçin: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi 

yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 85 puan, Türkçe eğitim 
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yapılan bölümler için en az 50 puan, dil alanında görevlendirilen öğretim görevlileri için en az 85 
puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. 

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

Fakülte Bölüm/Ana Bilim Dalı Unvan Adet Aranan Nitelikler 

Mühendislik Fakültesi 
Yazılım Mühendisliği 

Bölümü 
Prof. 1 

Metin Madenciliği ve İnsan Bilgisayar Etkileşimi 

konularında yayın yapmış olmak. 

Mühendislik Fakültesi 
İnşaat Mühendisliği 

Bölümü 
Doçent 1 

İnşaat Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans 

ve doktora derecelerine sahip olmak. Çelik yapıların 

tasarımı konusunda uluslararası düzeyde nitelikli 

araştırma ve yayınlar yapmış olmak. 

Mühendislik Fakültesi 
Yazılım Mühendisliği 

Bölümü 
Doçent 1 

Doğal Dil İşleme, Yapay Zeka ve İnsan 

Bilgisayar Etkileşimi konularında yayın yapmış 

olmak 

İşletme Fakültesi 
Uluslararası Ticaret 

ve Lojistik Bölümü 
Doçent 1 

Doçentliğini finans alanında almış olmak. Finans, 

uluslararası ticaret ve lojistik konularında akademik 

ve uygulamaya yönelik çalışmalar yapmak. 

Hukuk Fakültesi 

Kamu Hukuku 

Bölümü  

(İdare Hukuku Ana 

Bilim Dalı 

Doçent 1 

Doktorasını Kamu Hukuku alanında yapmış olmak. 

Doçentlik unvanını İdare Hukuku bilim alanında 

almış olmak. 

Güzel Sanatlar 

Tasarım ve Mimarlık 

Fakültesi 

Grafik Tasarımı 

Bölümü 
Doçent 1 

Doçentliğini plastik sanatlar alanında almış olmak 

ve en az üç yıl lisans düzeyinde temel tasarım 

dersleri vermiş olmak. 

Güzel Sanatlar 

Tasarım ve Mimarlık 

Fakültesi 

İç Mimarlık ve Çevre 

Tasarımı Bölümü 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini İç 

Mimarlık ve Çevre Tasarımı veya İç Mimarlık 

alanında yapmış olmak. Mekânsal entegrasyon 

üzerine uzmanlaşmış olmak. 

Güzel Sanatlar 

Tasarım ve Mimarlık 

Fakültesi 

İç Mimarlık ve Çevre 

Tasarımı Bölümü 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı veya İç Mimarlık 

Bölümü lisans mezunu olup ilgili Ana Bilim 

Dallarından birinde doktora/sanatta yeterlik yapmış 

olmak. 

İç Mimarlık eğitiminde günümüz teknoloji 

kullanımları üzerine uzmanlaşmış olmak. 

Güzel Sanatlar 

Tasarım ve Mimarlık 

Fakültesi 

İç Mimarlık ve Çevre 

Tasarımı Bölümü 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı veya İç Mimarlık 

Bölümü lisans mezunu olup ilgili Ana Bilim 

Dallarından birinde doktora/sanatta yeterlik yapmış 

olmak. 

Bellek mekânları üzerine uzmanlaşmış olmak. 

Güzel Sanatlar 

Tasarım ve Mimarlık 

Fakültesi 

Endüstriyel Tasarım 

Bölümü 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Endüstri Ürünleri Tasarımı/Endüstriyel Tasarım 

Bölümü lisans mezunu olup ilgili ana bilim dalında 

doktora yapmış olmak. Teknoloji odaklı tasarım 

konularında uzmanlaşmış olmak. 
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Hukuk Fakültesi 

Kamu Hukuku 

Bölümü  

(Ceza Hukuku Ana 

Bilim Dalı) 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Doktora Eğitimini Kamu Hukuku (Ceza Hukuku) 

alanında yapmış olmak Tercihen Eğitim-Öğretim 

deneyimine sahip olmak. 

Mühendislik Fakültesi 
Bilgisayar 

Mühendisliği 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
2 

Üniversitelerin bilgisayar mühendisliği veya bilişimle 

ilgili diğer lisans programlarından mezun olmak, yine 

bilgisayar mühendisliği veya bilişimle ilgili alanlardan 

birinde doktora derecesine sahip olmak.Nesne 

tabanlı programlama, veri tabanı tasarımı ve 

yönetimi, ayrık hesaplamalı yapılar, biçimsel diller ve 

özdevinirler, işletim sistemleri, programlama dilleri, 

bilgi güvenliği, bilgi erişimi, makina öğrenmesi, 

yapay zekâ, bilgisayar ağları veya mantıksal 

programlama gibi alanlardan birkaçında ders 

verebilir durumda olmak. 

Mühendislik Fakültesi 
Bilişim Sistemleri 

Bölümü 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
2 

Üniversitelerin bilgisayar mühendisliği, yazılım 

mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, 

bilgisayar bilimleri veya bilişim ile ilgili bir alandaki 

lisans veya yüksek lisans programından mezun 

olmak.Bilişim sistemleri, bilgisayar mühendisliği, 

yazılım mühendisliği, bilgisayar bilimleri veya 

bilişimle ilgili bir alandan doktora derecesine sahip 

olmak. 

Mühendislik Fakültesi 
Kimya Mühendisliği 

Bölümü 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Kimya 

Mühendisliği alanında almış olmak. 

Mühendislik Fakültesi 
İnşaat Mühendisliği 

Bölümü 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

İnşaat Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve 

doktora derecelerine sahip olmak. Yapım yönetimi 

alanında nitelikli araştırma ve uluslararası yayınlar 

yapmış olmak. 

Fen Edebiyat Fakültesi 

İngilizce Mütercim ve 

Tercümanlık 

Bölümü 

Dr. Öğretim 

Görevlisi 
1 

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Çeviri Bilim 

(İngilizce), İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi 

Bölümlerinin birinden lisans derecesine sahip 

olmak.Yüksek lisans ve doktora derecelerini İngilizce 

Mütercim ve Tercümanlık, Çeviri Bilim (İngilizce), 

İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Edebiyatı, İngiliz 

Kültürü ve Edebiyatı veya İngiliz Dilbilimi 

alanlarından birinden almış olmak.Çeviri dersi 

vermiş olmak. 

Güzel Sanatlar, 

Tasarım ve Mimarlık 

Fakültesi 

İç Mimarlık ve Çevre 

Tasarımı Bölümü 

Dr. Öğretim 

Görevlisi 
1 

Lisans ve yüksek lisans eğitimini İç Mimarlık ve 

Çevre Tasarımı veya İç Mimarlık alanında yapmış 

olmak.Mimarlık Tarihi alanında uzmanlaşmış olmak. 
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Güzel Sanatlar, 

Tasarım ve Mimarlık 

Fakültesi 

Mimarlık Bölümü 
Dr. Öğretim 

Görevlisi 
1 

Mimarlık lisans programı mezunu olmak. Mimarlık 

Bilim alanında alınmış doktora diploması olmak. 

Yabancı Diller 

Yüksekokulu 

Temel İngilizce ve 

Modern Diller 

Bölümleri 

Öğretim 

Görevlisi 
5 

Fakültelerin İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dil Bilimi, 

İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve 

Edebiyatı, İngilizce Mütercim Tercümanlık, 

Çeviribilim (İngilizce) bölümlerinin birinden lisans 

mezunu olmak ve tezli yüksek lisans eğitimini 

tamamlamış olmak. 

İşletme Fakültesi 
Halkla İlişkiler ve 

Reklamcılık Bölümü 

Öğretim 

Görevlisi 
1 

Doktorasını Sanat ve Tasarım Fakültesinde yapıyor 

olmak.Film çekim ve yapımı alanında yüksek lisans 

mezuniyeti ve tecrübesi olmak. 

Mühendislik Fakültesi 
Otomotiv 

Mühendisliği Bölümü 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

Otomotiv veya makine mühendisliği bölümü mezunu 

olup bu bölümlerden birinde tezli yüksek lisans veya 

doktoraya kayıtlı olmak. 

Mühendislik Fakültesi 
Makine Mühendisliği 

Bölümü 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

Üniversitelerin Makine Mühendisliği lisans 

programından mezun olup makine mühendisliği ana 

bilim dalında tezli yüksek lisans ya da doktora 

yapıyor olmak. 

Hukuk Fakültesi 

Kamu Hukuku 

Bölümü 

(Hukuk Felsefesi ve 

Sosyolojisi Anabilim 

Dalı) 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

Hukuk Fakültesi mezunu olup Kamu Hukuku 

anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 

Hukuk Fakültesi 

Özel Hukuk Bölümü 

(İş ve Sosyal 

Güvenlik Hukuku 

Anabilim Dalı) 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

Hukuk Fakültesi mezunu olup Özel Hukuk anabilim 

dalında yüksek lisans yapıyor olmak. 

Hukuk Fakültesi 

Özel Hukuk Bölümü 

(Medeni Hukuk 

Anabilim Dalı) 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

Hukuk Fakültesi mezunu olup Özel Hukuk Ana Bilim 

Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 

Güzel Sanatlar, 

Tasarım ve Mimarlık 

Fakültesi 

İç Mimarlık ve Çevre 

Tasarımı Bölümü 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı veya İç Mimarlık 

Bölümü lisans mezunu olup ilgili ana bilim 

dallarından birinde lisansüstü programa kayıtlı 

olmak. 

Güzel Sanatlar, 

Tasarım ve Mimarlık 

Fakültesi 

Endüstriyel Tasarım 

Bölümü 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

Endüstri Ürünleri Tasarımı / Endüstriyel Tasarım 

Bölümü lisans mezunu olup ilgili ana bilim dalında 

Lisansüstü programa kayıtlı olmak. 

Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü 
Araştırma 

Görevlisi 
1 

Matematik bölümü mezunu olup Matematik veya 

Uygulamalı Matematik Ana Bilim dallarında tezli 

yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak, Matlab 

programı kullanıyor olmak. 

 12503/1-1 
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Ege Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ENGELLİ SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 

Ege Üniversitesi hizmet birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanununun 31. 

maddesindeki ''İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları kamu işyerlerinde yüzde dört 

engelli çalıştırmakla yükümlüdürler'' hükmü ile “Kamu Kurum Kuruluşlarında İşçi Alınmasında 

Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca İş-Kur üzerinden 5 adet 

engelli sürekli işçi alınacaktır. 

Engelli sürekli işçi kadroları ve başvuru şartları Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün 

internet sitesinden yayımlanacak olup şartları uyan adaylar 20.12.2021-24.12.2021 tarihleri 

arasında İŞKUR internet sitesinden, e-Devlet ve Alo 170 hattı üzerinden başvuru yapabilecektir. 

MESLEK ADI KADRO SAYISI ÖĞRENİM DÜZEYİ 

Temizlik Görevlisi 5 
En Az İlköğretim Mezunu 

En Fazla Ortaöğretim Mezunu 

AÇIKLAMALAR: 

1- İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş 

Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir. 

2- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre noter huzurunda yapılacak kura sonucu belirlenen 

açık iş sayısının 4 katı asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Yapılacak sözlü sınava 

katılmaya hak kazanan asil adaylardan gerekli belgeler istenecektir. İstenilen evrakları teslim 

etmeyen, durumlarını belgeleyemeyen veya yanlış beyanda bulunan asil adaylar sözlü sınava 

katılma hakkını kaybedecek olup yerlerine sıralamada yer alan yedek adaylardan gerekli belgeler 

istenecektir. 

3- Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya 

meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 

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

yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri 

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

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

başlatılmayacaktır. 

5- Yerleştirme işlemi yapılan ve ataması yapılanlardan, 30 gün içerisinde göreve 

başlamayanlar (doğum, hastalık vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç) ile 

atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanların ya da göreve 

başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine sözlü sınavda yedek olarak 

belirlenen listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama 

yapılabilecektir. 

6- Durumlarını ilgili mevzuata göre, yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için 

sağlık kurulu raporuyla (Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, 

duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum 

sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, 

rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon 

kaybının en az yüzde kırk olduğunu belirten sağlık kurulu raporu) belgelendirmeleri 

gerekmektedir 
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ÖZEL ŞARTLAR 

TEMİZLİK GÖREVLİSİ 

1. 18 yaşını tamamlamış, 37 yaşından gün almamış olmak. 

2. En az İlköğretim mezunu en fazla ortaöğretim mezunu olmak. 

GENEL ŞARTLAR 

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) 

bendinin (1), (4), (5), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak, 

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

almıyor olmak, 

3- Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak), 

4- Adaylar vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir 

durumu olmaması gerekir. 

5- Durumlarını ilgili mevzuata göre, yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için 

sağlık kurulu raporuyla (Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, 

duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum 

sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, 

rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon 

kaybının en az yüzde kırk olduğunu belirten sağlık kurulu raporu) belgelendirmeleri 

gerekmektedir 

KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI 

1. Kura işleminin 11.01.2022 tarihinde saat 10:00’da Üniversitemiz Fen Fakültesi 

Konferans Salonunda yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda 

www.ege.edu.tr adresinden adaylara ayrıca duyurulacaktır. Covid-19 salgını ile mücadele 

kapsamında kuraya katılımcı alınmayacaktır. Kura çekilişi Üniversitemiz YouTube kanalı 

(https://www.youtube.com/egeuniversitesitv) üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır. 

2. Noter kurasına katılacakların isim listesi, kura tarihi, yeri, saati ve sonuçları 

www.ege.edu.tr adresinden ayrıca duyurulacaktır. 

BELGE TESLİM TARİHİ VE YERİ 

1. Kura sonucunda belirlenen adaylar; istenilen belgeleri Üniversitemize ibraz 

edeceklerdir. 

2. Belge teslim tarihi ve yeri, www.ege.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır. 

3. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak 

ve yerlerine sıralamada yer alan yedek adaylar dâhil edilecektir. 

ÖNEMLİ NOT: 

İlan edilen kadroya iş başvurusunda bulunan adayların; kura tarihi ve saati, kura yeri, kura 

sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, sözlü sınavın tarihi, saati, yeri ile sınava 

katılmaya hak kazanan adaylar, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular 

Üniversitemiz www.ege.edu.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir 

yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir. Bu yüzden Üniversitemiz 

internet sitesinde yayımlanan duyuruların adaylar tarafından takip edilmesi önem arz etmektedir.

    12324/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: 
YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR  

UZMAN YARDIMCISI ALIM İLANI 
I. GENEL BİLGİLER 

A)  4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ellibirinci bölümü ve 16.12.2017 tarihli ve 
30272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığı 

Yönetmeliği” hükümleri uyarınca mesleğe özel yarışma sınavı ile azami 10 Yurtdışı Türkler ve 
Akraba Topluluklar Uzman Yardımcısı alınacaktır. 

B)  Başvurular, e-Devlet (Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı/Kariyer 
Kapısı-Kamu İşe Alım) ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden 

çevrim içi yapılacak olup, 20.12.2021 Pazartesi saat 09.00’da başlayacak ve 31.12.2021 Cuma 
saat 18.00’de sona erecektir. (İleri Doğu Avrupa Zaman Dilimi UTC+03:00 göre) 

C)  Giriş sınavı; eleme sınavı, yazılı sınav ve sözlü sınav aşamalarından oluşmaktadır. 
Eleme sınavı, 08.01.2022 Cumartesi saat 10.30-12.30 arası, yazılı sınav ise aynı gün saat 14.00-

16.00 arası Ankara’da yapılacak olup sınav yeri daha sonra Başkanlığın kurumsal internet 
sitesinden duyurulacaktır. 

Ç)  Sınav süreçlerine ilişkin bilgilendirmeler, Başkanlığın kurumsal internet sitesi 
üzerinden gerçekleştirilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

D)  Bu ilanda belirtilmeyen hususlar Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığı 
Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür. 

E)  İlave bilgi talepleri için aşağıdaki iletişim kanalları kullanılabilir. 
- Adres : Oğuzlar Mah. Mevlâna Bul. No: 145, 06520 Çankaya/Ankara 

- E-posta  : sinav@ytb.gov.tr 
- İnternet Sitesi : www.ytb.gov.tr 

- Telefon : +90 312 218 42 40 
II. SINAVA KATILIM ŞARTLARI 

A)  Sınava başvurabilmek için adayların aşağıda belirtilen şartları sağlamaları 
gerekmektedir: 

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları 
taşımak, 

2) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını 
doldurmamış olmak (01 Ocak 1987 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak), 

3) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin Tablo-1’de belirtilen bölümlerinden 
ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış yurt içindeki veya 

yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Eğitimini yurt dışında tamamlamış 
adayların denklik belgelerini sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Eğitimini yurt dışında 

tamamlamış olup denklik belgesini sisteme yüklemeyen adaylar eleme sınavına alınmayacaktır.) 
Tablo-1: Mezun Olunması Gereken Fakülteler/Bölümler 

Fakülteler Bölümler 

Hukuk Fakültesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
İktisat Fakültesi 

İletişim Fakültesi 
İşletme Fakültesi 

Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Belirtilen fakültelerin herhangi bir bölümünden mezun 

olmak. 
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Diğer Fakülteler 

Diğer fakültelerin aşağıda yer alan bölümlerinin 

birinden mezun olmak: 

 

Ekonometri, Ekonomi, Finans, Gazetecilik, Halkla 

İlişkiler, İktisat, İlahiyat, İletişim, İnsan Kaynakları 

Yönetimi, İstatistik, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye, 

Psikoloji, Reklamcılık, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi 

ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası 

İlişkiler, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, 

Türkoloji, Uluslararası İlişkiler 

4) Almanca, Arapça, Arnavutça, Boşnakça, Bulgarca, Çince, Danca, Endonezce, Farsça, 

Felemenkçe, Fransızca, Hırvatça, İngilizce, İspanyolca, İsveççe, İtalyanca, Malayca, Rusça veya 

Yunanca dil seviyesini gösterir aşağıdaki belgelerden birine sahip olmak: 

(a) İlgili dillerden birinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda (YDS) en az (B) 

düzeyinde puan belgesi veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından buna 

denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belge, 

(b) İlgili dillerden birinin resmi dil olarak kabul edildiği bir ülkede, ilgili eğitim dilinde 

öğrenim görülmesi kaydıyla en az üç yıllık ortaöğretim, lisans veya doktora diploması (e-Devlet 

üzerinde Yabancı Dil Sınavı Beyan Bilgileriniz aşamasında “Sınav Sonuç Belgesi” alanına 

yüklenmelidir.) 

(c) İlgili dillerden birinin resmi dil olarak kabul edildiği ülke resmi makamları tarafından 

düzenlenen dil sınavında yüzde seksen oranında başarılı olunduğunu gösteren belge. 

B)  Dil belgelerinin geçerlilik süreleri YDS için 5 yıl ve diğer belgeler için 2 yıl olarak 

kabul edilecek olup, sürelerin hesaplanmasında sınav son başvuru tarihi esas alınacaktır. 

C)  Başkanlık, eleme sınavında adayları başvuru dil şartını sağladıkları aynı dilde başvuru 

yapmış diğer adaylar ile yarıştırabilme hakkını saklı tutar. Bu hakkın kullanılması durumunda 

Başkanlık tarafından Başkanlığın ihtiyacı, başvuruların niteliği ve niceliği itibariyle belirlenecek 

dil kontenjanlarına göre eleme sınavında başarılı olan adaylar her bir dil veya dil grupları için 

ayrılan kontenjanlar dâhilinde başarı sırasına konularak yazılı sınava çağrılır. 

III. BAŞVURULARIN YAPILMASI 

A) Başvuru için gerekli bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır: 

1) Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesi (Mezuniyet bilgilerinin sistem 

üzerinden çekilmesi yeterli olup ayrıca diploma/mezuniyet belgesi yüklenmeyecektir.); eğitimini 

yurt dışında tamamlamış olanlar için YÖK’ten alınmış denklik belgesi, 

2) YDS sonuç belgesi (YDS puan bilgisinin sistem üzerinden çekilmesi yeterli olup ayrıca 

belge yüklenmeyecektir.) veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve 

uluslararası geçerliliği bulunan sınav sonuç belgesi veya Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 

Uzmanlığı Yönetmeliğinin 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde sayılan yurt dışı 

eğitim ve sınavlara ilişkin belge, 

3) El yazısı ile hazırlanmış özgeçmiş, 

4) SGK Hizmet Dökümü veya daha önce başka bir yerde çalışıldığını gösteren diğer 

hizmet belgesi, 

5) Görevini yapmaya sağlık bakımından bir engelinin bulunmadığına dair beyan. 

B)  Başvuruların incelenmesi neticesinde iş bu ilanın “Sınava Katılım Şartları” başlıklı 

bölümünde sayılan şartları sağlayan adaylar eleme sınavına çağrılacaktır. 
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IV. SINAVIN AŞAMALARI VE UYGULANMASI 
Eleme Sınavı: 
A)  Eleme sınavında adaylara aşağıdaki alanlarda, her soru 1,25 puan üzerinden 

değerlendirilmek üzere toplam 80 çoktan seçmeli soru sorulacaktır: 
1) Genel Kültür (Tarih, coğrafya, vatandaşlık, güncel konular), 
2) Genel Yetenek (Sözel ve sayısal mantık, Türkçe anlam ve yazım bilgisi), 
3) Başkanlık görev alanı, 
4) Uluslararası İlişkiler (Türk dış politikası, uluslararası ilişkiler, uluslararası kuruluşlar, 

yönetim bilimi, siyaset bilimi ve siyasi tarih, Türkiye ekonomisi, uluslararası ekonomik ilişkiler 
ve kuruluşlar), 

5) Hukuk (Anayasa hukuku, idare hukukunun genel esasları ve idari yargı, uluslararası 
hukuk ve insan hakları), 

B)  Eleme sınavına ilişkin olarak yukarıda belirtilen alanlarda parantez içinde ifade edilen 
alt konular öncelikli olmakla beraber Başkanlık açısından tahdidi değildir. 

C)  Eleme sınavı sonucunda 100 tam puan üzerinden 60 puandan az olmamak üzere, en 
yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının 
yirmi katı olan toplam 200 aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dâhil) başarılı kabul 
edilecek ve bu adayların yazılı sınavları değerlendirmeye alınacaktır. 

Ç)  Eleme sınavı ile yazılı sınavın aynı gün yapılacak olması nedeni ile eleme sınavında 
başarılı olmadığı halde yazılı sınava da girmiş olan adayların yazılı sınavları değerlendirilmeye 
alınmayarak geçersiz sayılacaktır. 

Yazılı Sınav: 
D)  Yazılı sınav, ilanın “Sınavın Aşamaları ve Uygulanması” başlıklı bölümünde belirtilen 

konular çerçevesinde adayların analiz, tartışma, değerlendirme, çözüm üretebilme, fikir 
geliştirebilme yeteneğini ölçecek kompozisyon ve yabancı dil yeterliliklerini ölçmeye yönelik 
çeviri ve/veya kompozisyon sorularından oluşacaktır. 

E)  Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 puandan az olmamak üzere, en 
yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının 
dört katı olan toplam 40 aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dâhil) sözlü sınava 
çağrılacaktır. 

Sözlü Sınav: 
F)  Yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasını müteakip adaylara duyurulacak tarih ve yerde 

gerçekleştirilecek olan sözlü sınav, adayların, 
1) Bu ilanın “Sınavın Aşamaları ve Uygulanması” başlıklı bölümünde belirtilen konulara 

ilişkin bilgi düzeyi (50 puan), 
2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan), 
3) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan), 
4) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan), 
5) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan), 
6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan), 
yönlerinden değerlendirilerek, puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir. Sözlü sınavda 

geçer not, 100 puan üzerinden 70’tir. 
V.  SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI 
A)  Başarı sıralaması, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak 

belirlenir. Sınav sonuçları açıklanırken, kazanan adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının 
aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda, yazılı puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer 
alır. 

B)  Giriş sınavı sonuçlarına Başkanlığın kurumsal internet sitesi ve Kariyer Kapısı 
Platformu üzerinden erişilebilecektir. 

    12508/1-1 
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Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Ün vers tem ze bağlı b r mlerde st hdam ed lmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğret m 

Kanunu,  12.06.2018 tarihli Resmi Gazete‘de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 
Atanma Yönetmeliği, 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyesi Dışındaki 
Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş 
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim 
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara 
göre öğretim elemanları alınacaktır. 

Başvuru Süresi : 20 ARALIK 2021 - 03 OCAK 2022 
Son Başvuru Tarihi : 03 OCAK 2022 Saat:17.00 
Detaylı bilgiye www.lokmanhekim.edu.tr sayfasından ulaşabilirsiniz. 

Fakülte/Bölüm/Meslek 

Yüksekokulu 
Unvan 

Anabilim Dalı/Bilim 

Dalı/Bölüm/Program 

Kadro 

Sayısı 
Açıklama 

Tıp Profesör Göğüs Hastalıkları 1 

Tıp Doktoru, göğüs hastalıkları uzmanı ve 

immünoloji ve alerji hastalıkları yan dal 

uzmanlığına sahip olmak. 

Tıp (İngilizce) Profesör Genel Cerrahi 1 

Tıp Doktoru ve genel cerrahi uzmanı olmak. 

Karaciğer transplantasyonu ve hepatobiliyer 

cerrahi alanında çalışmaları olmak. 

Tıp Profesör Çocuk Cerrahisi 1 Tıp Doktoru ve çocuk cerrahisi uzmanı olmak. 

Tıp Doçent Kardiyoloji 1 

Tıp Doktoru ve kardiyoloji uzmanı olmak. 

Havacılık kardiyolojisi konusunda çalışmaları 

olmak. 

Tıp Doçent Göz Hastalıkları 1 Tıp Doktoru ve göz hastalıkları uzmanı olmak. 

Tıp 

Profesör/Doçent/ 

Dr. Öğretim 

Üyesi 

Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 
2 

Tıp Doktoru ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

alanında uzman olmak. 

Tıp 

Profesör/Doçent/ 

Dr. Öğretim 

Üyesi 

Deri ve Zührevi 

Hastalıkları 
1 

Tıp Doktoru ve deri ve zührevi hastalıkları uzmanı 

olmak. 

Tıp 

Profesör/Doçent/ 

Dr. Öğretim 

Üyesi 

Nükleer Tıp 1 Tıp Doktoru ve nükleer tıp uzmanı olmak. 

Diş Hekimliği Profesör 
Diş Hastalıkları ve 

Tedavisi 
1 

Diş Hekimi ve diş hastalıkları ve tedavisi doktorası 

olmak ve restoratif diş hekimliğinde lazer 

uygulamaları üzerine çalışmaları bulunmak. 

Diş Hekimliği Doçent Ortodonti 1 
Diş Hekimi ve ortodonti doktorası olmak ve bu 

alanda ders vermiş olmak. 

Diş Hekimliği 
Dr. Öğretim 

Üyesi 

Protetik Diş 

Tedavisi 
1 Diş Hekimi ve protetik diş tedavisi doktorası olmak 

Eczacılık Fakültesi 
Dr. Öğretim 

Üyesi 

Eczacılık Temel 

Bilimleri 
1 

Biyoloji bölümü lisans programından mezun 

olmak, nanoteknoloji ve nanotıp alanında 

doktorası olmak ve mikroakışkan platformlar 

üzerine bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapmış 

olmak. 

 12602/1-1 
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Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin 

(B) fıkrasına göre tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 

Esaslar” ın ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas 

alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyon ve niteliklerde 34 (otuz dört) adet sözleşmeli 

personel alınacaktır. 

İlan 

No 

Pozisyon 

Unvanı 
Cinsiyeti 

Öğrenim 

Durumu 

KPSS 

Puan 

Türü 

Adet Aranılan Nitelikler 

2021/5 

Koruma 

ve 

Güvenlik 

Görevlisi 

Erkek 

Ortaöğretim 

(Lise ve 

Dengi) 

KPSSP94 5 

-2020 KPSS (B) grubu 

sınavından en az 65 puan almış 

olmak. 

-01.01.2021 tarihi itibarıyla 30 

(otuz) yaşını doldurmamış 

olmak. (01.01.1991 ve sonraki 

tarihlerde doğanlar başvuruda 

bulunabilecektir.) 

-En az 1 (bir) yıl güvenlik 

görevlisi olarak çalıştığını 

Hizmet Dökümü ile 

belgelendirmek. 

-Son başvuru tarihi itibarıyla 

geçerlilik süresi dolmamış 

silahlı/silahsız özel güvenlik 

görevlisi kimlik kartına sahip 

olmak. 

-10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı 

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 

Kanunun 10 uncu maddesinde 

yer alan şartları taşıyor olmak. 

-Vücudunda görünecek şekilde 

dövmesi bulunmamak. 

-Boyunun 170 cm den kısa 

olmaması, kilosunun ise cm 

cinsinden boy uzunluğunun son 

2 rakamından 15 den fazla, 13 

den az olmaması 

gerekmektedir.(Örneğin boy 

uzunluğu 170 cm ise kilosu en 

fazla 70+15=85 kg ve en az 70-

13=57 kg olmalıdır.) 
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2021/6 

Koruma 
ve 

Güvenlik 
Görevlisi 

Erkek Ön Lisans KPSSP93 2 

-Herhangi bir önlisans 
programından mezun olmak. 
-2020 KPSS (B) grubu 
sınavından en az 65 puan almış 
olmak. 
-01.01.2021 tarihi itibarıyla 30 
(otuz) yaşını doldurmamış 
olmak. (01.01.1991 ve sonraki 
tarihlerde doğanlar başvuruda 
bulunabilecektir.) 
-En az 1 (bir) yıl güvenlik 
görevlisi olarak çalıştığını 
Hizmet Dökümü ile 
belgelendirmek. 
-Son başvuru tarihi itibarıyla 
geçerlilik süresi dolmamış 
silahlı/silahsız özel güvenlik 
görevlisi kimlik kartına sahip 
olmak. 
-10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı 
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 
Kanunun 10 uncu maddesinde 
yer alan şartları taşıyor olmak. 
-Vücudunda görünecek şekilde 
dövmesi bulunmamak. 
-Boyunun 170 cm den kısa 
olmaması, kilosunun ise cm 
cinsinden boy uzunluğunun son 
2 rakamından 15 den fazla, 13 
den az olmaması 
gerekmektedir.(Örneğin boy 
uzunluğu 170 cm ise kilosu en 
fazla 70+15=85 kg ve en az 70-
13=57 kg olmalıdır.) 

2021/7 

Destek 
Personeli 
(Temizlik 
Görevlisi) 

Erkek 
Ortaöğretim 

(Lise ve 
Dengi) 

KPSSP94 23 

-2020 KPSS(B) grubu P94 
puanına sahip olmak. 
- En az 6 (altı) ay temizlik 
görevlisi olarak çalıştığını 
belgelendirmek. 
-01.01.2021 tarihi itibarıyla 35 
(otuz beş) yaşını doldurmamış 
olmak. (01.01.1986 ve sonraki 
tarihlerde doğanlar başvuruda 
bulunabilecektir.) 

2021/8 

Destek 

Personeli 

(Temizlik 

Görevlisi) 

Kadın 

Ortaöğretim 

(Lise ve 

Dengi) 

KPSSP94 4 
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BAŞVURU ŞARTLARI 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları sağlıyor 

olmak. 

2. Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak. 

3. Üniversitemizin tüm yerleşkelerindeki iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde 

çalışmaya engel bir durumu bulunmamak. 

4. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B 

maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi 

nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde 

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, 

fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında 

istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması. 

5. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak. 

6. Görev tanımında belirtilen görevin devamlı yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl 

hastalığı ile engelli bulunmamak. (Görev tanımlarına www.prs.yildiz.edu.tr web adresinden 

ulaşılabilir.) 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI 

1. Başvuru süresi, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 

Başlama Tarihi 20.12.2021, Bitiş Tarihi 03.01.2022 mesai bitimi.  

2. Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla 

yapılacaktır. 

3. Posta yoluyla yapılacak başvurularda, postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru 

tarihinden sonra Üniversitemize ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir.  

4. Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan yalnızca birine başvuru yapabilecektir. Birden 

fazla pozisyona başvuru yapan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

5. Eksik bilgi/belge ile yapılan başvurular ve imzasız başvuru formları değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

Sıra 

No 
İstenilen Belgeler Açıklama 

1 Sözleşmeli Personel İş Başvuru Formu 
www.prs.yildiz.edu.tr web adresinden temin 

edilebilecektir. 

2 Mezun Belgesi e-Devlet üzerinden alınacak karekodlu çıktı. 

3 2020 KPSS (B) Sonuç Belgesi 
Belgede “Sonuç Belgesi” kontrol kodunun bulunması 

gerekmektedir. 

4 Hizmet Döküm Belgesi* 

e-Devlet üzerinden SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/ 

barkodlu belge oluştur butonu kullanılarak oluşturulan 

detaylı Hizmet Belgesi. 
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5 Çalışma Belgesi 
Daha önce çalışmış olduğu iş yerinden alınan, 

temizlik personeli olarak çalıştığını gösteren belge. 

6 Özel Güvenlik Kimlik Kartı* 
Kimlik kartı fotokopisi. (Atanmaya hak kazanan 

adaylardan aslını ibraz etmeleri istenecektir.) 

7 Boy/Kilo Gösterir Belge* Herhangi bir sağlık kuruluşundan alınacaktır. 

*Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuran adaylardan istenecektir. 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

1. Başvuruların incelenmesi sonucunda her bir pozisyon için istenilen nitelikleri sağlayan 

adaylar arasından, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle en yüksek puan alan 

adaydan başlanmak üzere, ilan edilen boş pozisyon sayısı kadar asıl ve yedek aday belirlenecektir. 

2. Adayların puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibarıyla önce mezun 

olmuş olana, bunun da aynı olması durumunda yaşı büyük olana öncelik verilecektir. 

3. Asıl adayın başvuru süresi içinde başvurmaması veya aranan şartları taşımadığı tespit 

edilmesi durumunda yerine yedek adayların sırasıyla yerleştirme işlemleri yapılacaktır. 

SONUÇLARIN İLANI VE İŞE BAŞLAMA 

1. Her bir pozisyon için sözleşme imzalamaya hak kazanan asıl adaylar ile yedek 

adayların listesi www.yildiz.edu.tr internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat 

yapılmayacaktır. 

2. Sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların, görev tanımında belirtilen görevin 

devamlı yapılmasına engel teşkil edecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmadığını, tam 

teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu ile belgelendirmesi gerekmektedir. 

3. Sözleşme imzalamaya hak kazanan koruma ve güvenlik görevlisi adaylarının boy/kilo 

ölçümleri Üniversitemiz Mediko Sosyal Merkezinde, ayrıca yaptırılacaktır. 

4. Sözleşme imzalamaya hak kazanan ve evraklarını eksiksiz olarak teslim eden adaylar 

hakkında, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca arşiv araştırması 

yaptırılacaktır. 

5. Arşiv araştırması sonucu sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların atama işlemleri 

gerçekleştirilecektir. 

6. İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge 

verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini 

taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında 

yasal işlem yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin 

edilecektir. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Adres: Yıldız Teknik Üniversitesi Ek Hizmet Binası Personel Daire Başkanlığı Davutpaşa 

Mahallesi Davutpaşa Caddesi 34220 Esenler / İSTANBUL 

Telefon: 0212 3832260 

    12564/1-1 
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Hakkari Üniversitesi Rektörlüğünden: 
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (CANLI MODEL) 

BAŞVURU TARİHİ : 20.12.2021 
BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ : 03.01.2022 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrası hükmü ile Sözleşmeli 

personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 

tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 
Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek 8. maddesi uyarınca (1 yıldan az 

süreli veya mevsimlik çalışma) Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü 
bünyesinde 2021-2022 Eğitim-Öğretim bahar döneminde çalıştırılmak üzere giderleri özel 

bütçeden karşılanarak; 1 (bir) Canlı Model sözleşmeli personel alınacaktır. 

UNVANI ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER 

CANLI MODEL 1 

1) En az lise mezunu olmak. 
2) KPSS şartı aranmamaktadır, adaylar mülakat 

sonucuna göre belirlenecektir. 
3) Vücut bütünlüğüne sahip olmak. 

4) Uzun ve hareketsiz duruşlar için elverişli sağlık 
durumuna sahip ve dayanıklı olması (Tam 

Teşekküllü Hastaneden alınmış sağlık raporu ile 
belgelenmesi gerekmekte olup, göreve başlaması 

uygun görülen adaylardan istenilecektir.) 

1. Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. 

maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır: 
a) Türk Vatandaşı olmak, 

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 

veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 
d) Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış olmak veya muaf olmak veya tecilli olmak. 

e) 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel 
olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 

1. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 
olmak. 

2. Yapılan başvurularda KPSS puan şartı aranmamaktadır, asıl aday mülakat sonucunda 
belirlenecektir. 

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ: 
1. Müracaatlar ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen ilk iş gününden itibaren 

l5 gün içinde (mesai bitimine kadar) Eğitim Fakültesi Yazı İşleri Bürosuna istenilen belgeler ile 
birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) şahsen başvuru yapılacaktır. 

Başvuru Adresi: Hakkari Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fakülte Derslikleri Binası 
Kayacan Caddesi, Merkez/HAKKARİ 

2. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 
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BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 

Mülakat sonucunda atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için 

gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 

7 (yedi) iş günü içerisinde http://hakkari.edu.tr/ adreslerinden ilan edilecektir. Kadronun 1 (bir) 

katı kadar yedek belirlenecektir. Asıl kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan 

şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. 

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

İSTENİLEN BELGELER: 

1- Öğrenim Belgesi aslı ve fotokopisi 

2- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi 

3- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi aslı ve fotokopisi 

4- Fotoğraf (2) adet 

5- Savcılık iyi hal kâğıdı. (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.) 

6- İş Talep Formu 

        12513/1-1 

—— • —— 
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden: 

Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programlarına, 

09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim 

Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına 

İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi 

kadrolarına Öğretim Elemanı alınacaktır. 

Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: 

1- Başvurdukları Programı belirten dilekçe, (Başvuru Dilekçesi www.kavram.edu.tr adresi 

“Duyurular” bölümünden temin edilebilir.) 

2- Başvurdukları programı gösteren Öğretim Görevlisi Başvuru Formu (Öğretim 

Görevlisi Başvuru formu www.kavram.edu.tr adresi “Duyurular” bölümünden temin edilebilir.) 

3- YÖK formatında Özgeçmiş, 

4- Nüfus Cüzdan ön yüz fotokopisi, 

5- Erkek Adaylar için askerlik belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belge)  

6- Lisans/Lisansüstü onaylı mezuniyet/diploma fotokopileri 

7- Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim 

Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin onaylı örneği. 

8- Lisans ve Yüksek Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği veya örneğinin 

fotokopileri  

9- ALES Belgesi 

10- 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı) 

11- Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı 

belge) 

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

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

belgesi ve atama olur yazısı. (e- Devlet üzerinden alınan belge) 

14- Akademik Personel Adayı Açık Rıza ve Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni 

(İlgili metinler www.kavram.edu.tr adresi “Duyurular” bölümünden temin edilebilir.) 

ÖNEMLİ NOTLAR 

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak 

2- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili 

mezuniyet bölümünden ALES' ten en az 70 puan almış olmak 

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 

hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim 

Kurulu kararıyla belirlenir. 

4- Başvurular şahsen ya da posta ile kabul edilecektir. 

NOT: ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU, SINAV GİRİŞ YERİ VE SAATİ, NİHAİ 

DEĞERLENDİRME SONUÇLARI MESLEK YÜKSEKOKULUMUZ WEB ADRESİNDE 

(www.kavram.edu.tr) YAYINLANACAKTIR. BU DUYURU TEBLİGAT NİTELİĞİNDE 

OLUP, ADAYLARA AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR 

Duyurulur. 

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

SINAV TAKVİMİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İÇİN 

İLK BAŞVURU TARİHİ 20.12.2021 

SON BAŞVURU TARİHİ 03.01.2022 

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ 05.01.2022 

SINAV GİRİŞ TARİHİ 07.01.2022 

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ 11.01.2022 

 

SIRA 

NO 
PROGRAM 

KADRO 

SAYISI 
UNVAN 

DİL 

PUANI 
İLAN ÖZEL ŞARTI 

1 

Uygulamalı 

İngilizce 

Çevirmenlik 

1 
Öğretim 

Görevlisi 
85 

İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce 

Mütercim ve Tercümanlık, İngiliz Dili 

Eğitimi, Çeviribilimi (İngilizce),

Çeviribilim (İngilizce) bölümlerinin 

birinden lisans mezunu olmak. Bu 

alanların birinde tezli yüksek lisans 

yapmış olmak. 

2 

Tıbbi 

Görüntüleme 

Teknikleri 

1 
Öğretim 

Görevlisi 
- 

Fizik veya Biyomedikal Mühendisliği 

bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, 

Biyomedikal Mühendisliği alanında tezli 

yüksek lisans yapmış olmak. 

 12238/1-1 
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden: 
4 KİŞİLİK DAİMİ İŞÇİ STATÜSÜNDE PERSONEL ALIM İLANI 

İlanlara Başvurular Türkiye İş Kurumu Üzerinden Yapılacaktır. 
İlanlar, Türkiye İş Kurumunun https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx 

internet adresinde yayınlanacaktır. 

UNVAN 

TALEP 

EDİLEN 

İŞÇİ 

SAYISI 

ÖĞRENİM 

DURUMU 

MEZUN OLUNAN 

BÖLÜM 

KPSS 

PUAN 

TÜRÜ 

DİĞER NİTELİKLER VE ŞARTLAR 

İkinci 

Mühendis 
4 Lisans 

Denizcilik Fakültesi, 

Yüksek Denizcilik 

Okulu, Deniz Harp 

Okulu ve 

üniversitelerin 

Makine Bölümü, 

Gemi İnşaatı ve 

Gemi Makineleri 

Mühendisliği, Gemi 

Makineleri İşletme 

Mühendisliği ve 

Makine Mühendisliği 

bölümlerinden 

birinden lisans 

düzeyinde mezun 

olmak. 

- 

• En az Uzakyol 2. Mühendis yeterliliğine sahip 

olmak. 

• Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve 

uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara 

(stcw vb.) ve belgelere sahip olmak. 

• Herhangi bir sosyal güvenlik Kurumundan 

emekliye ayrılmış olmamak. 

• Başvuru yapan ve/veya işe girmeye hak 

kazanan aday, işyerinde uygulanan ücret, 

tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve 

benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları 

kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde 1 aylık 

deneme süresi içerisinde hizmet akdini 

sonlandırma hakkı bulunmaktadır.  

• Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun 

öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş 

sayılır. 

• Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web 

sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, 

ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır. 

• Adaylar başvurularında sundukları belgelerin 

doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı 

beyanda bulunduğu tespit edilenlerin 

başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları 

yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi 

iptal edilir. Hiçbir hak talep edilemez ve 

haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri 

uygulanmak üzere kuruluşun hakları saklıdır. 

Açıklama 1- Kuruluşumuza gönderilen aday listelerinde, ilan edilen başvuru şartları 
sağlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

Açıklama 2- Kuruluşumuza yapılacak başvurular geçersizdir. Başvurular, başvuru süreci 
içerisinde Türkiye İş Kurumu web sayfasından ya da Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezlerine 
şahsen gidilerek yapılabilecektir. 

Açıklama 3- Türkiye İş Kurumunca nihai listelerin ulaşmasına müteakip sözlü sınav/ 
mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacaktır. 

İkinci Mühendis unvan grubu için sınav konuları ve puanlama aşağıda belirtilmiştir. 
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (20 Puan)  
• Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi (20 Puan) 
• Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü görevleri (20 Puan) 
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• Mesleki bilgi ve Yeterliliğin ölçülmesine ilişkin konular (40 Puan) olmak üzere 
toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince 
verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı 
puanı; Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sözlü sınav puanı aritmetik ortalaması 
olacaktır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl 
aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Adayların atanmaya esas başarı 
puanlarının aynı olması halinde Uzakyol 2. Mühendis yeterlilik belgesinin eskilik tarihi dikkate 
alınacaktır. Sınav sonuçları Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü web sayfası, “Haberler ve 
Duyurular” (https://www.kiyiemniyeti.gov.tr/haberler_duyurular) kısmından ilan edilecektir. 
Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

    12551/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığı Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden: 
Hakkınızda, Adana Hazırlık Bürosu'nun 27.06.2021 tarih ve 2020/64102 sayılı kararıyla 

Türk Ceza Kanunu'nun 191 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereği" tedavi ve denetimli serbestlik 
tedbir" kararı verilmiş olup bu tebligatın size tebliğ edildiği tarihten itibaren 10 (On) gün 
içerisinde aşağıda açık adresi yazılı bulunan Müdürlüğümüze resmi kimlik belgeniz ile müracaat 
etmeniz gerektiği ilanen tebliğ olunur. 

S.No Dosya No Savcılık No Adı Soyadı Cezası 

1 2021/3274 DS 2020/64102 
Aziz HASO 

TC Kimlik no: 99959124110 
Tedavi ve denetimli 

serbestlik tedbiri 

Müracaat Edilmesi Gereken Adres: Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Kayalıbağ 
Mah. İnönü Cad. No: 4 Seyhan/Adana Telefon: 0 (322) 352 23 20 

    12562/1-1 
—— • —— 

Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 
13369 ada 19 ve 21 parseller arasında fiilen kullanılan yolun düzenlenmesine ilişkin 

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 
Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 
    12023/1-1 

—— • —— 
Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 
26.11.2021 tarih ve 31671 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

Üniversitemiz Öğretim Elemanı Alımına ilişkin aşağıda belirtilen Araştırma Görevlisi ilanımız 
iptal edilmiştir. 

UNVAN DERECE 

FAKÜLTE/ 

REKTÖRLÜK/ 

MYO/YO 

BÖLÜM 

ANABİLİM/ 

ANASANAT 

DALI/PR. 

ALES 

PUANI 

YABANCI 

DİL 

PUANI 

AÇIKLAMA 

ARAŞTIRMA 

GÖREVLİSİ 
4 

MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

İNŞAAT 

MÜHENDİSLİĞİ 

BÖLÜMÜ 

HİDROLİK 

ABD 
70 85 

İnşaat Mühendisliği 

Bölümü mezunu 

olmak ve İnşaat 

Mühendisliği Bölümü 

Hidrolik Anabilim 

Dalında tezli yüksek 

lisans yapıyor olmak. 

İlgililere duyurulur. 12563/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
–– Kafkas Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
–– Nevşehir Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 14/9/2021 Tarihli ve 2018/25663 Başvuru Numaralı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 20/10/2021 Tarihli ve 2018/38147 Başvuru Numaralı

Kararı

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.


